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1 Bakgrunn og mandat  
 
Prosjekt «Organisering av små fag» har i fase 1 som formål å hente inn og beskrive dagens situasjon i Helse 
Midt-Norge (HMN) med fokus på den polikliniske aktiviteten i helseforetakene, private sykehus og 
avtalespesialistene innenfor de «små fagene». Rapporten søker å gi en oversikt over den polikliniske aktiviteten, 
avtalespesialistordningen, befolkningens forbruk av polikliniske helsetjenester, gjeldende lov- og regelverk samt 
andre faktorer som er sentrale for å kunne vurdere, i fase 2, en eventuell endring i fremtidig organisering av «små 
fag» i HMN.  
 
Kjernespørsmålene i dette prosjektet kan litt forenklet oppsummeres til å være: «I hvor stor grad kan bruk av 
passiv vakt og beredskap reduseres for å frigjøre resurser til økt kapasitet på dagtid for aktiv pasientbehandling i 
form av polikliniske aktiviteter?  I hvor stor grad kan denne aktiviteten desentraliseres og i hvor stor grad kan 
denne kapasitetsøkningen skje ved en økning i antall hjemler for avtalespesialister?» 
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1.1 Bakgrunn 

Avtalespesialisthelsetjenesten omtales i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)1. 
Helseplanen legger til rette for en bedre integrering av avtalespesialisthelsetjenesten for å oppnå 
en god oppgavefordeling med den øvrige spesialisthelsetjeneste. Kapittel 6 i helseplanen, 
«Spesialisthelsetjenesten», fokuserer blant annet på desentralisering av tjenester; 
 
«Spesialisthelsetjenesten må videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer. Nye metoder innebærer at flere 
tjenester kan desentraliseres, andre tilbud vil kreve ytterligere spesialisering. Teknologisk avansert behandling gjør 
sykehusene mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr. Samtidig må spesialisthelsetjenesten legge til 
rette for at de store pasientgruppene med kroniske og sammensatte problemstillinger, i størst mulig grad får sine 
tjenester nær der de bor. Spesialisthelsetjenesten må utvikle sine tilbud i dialog med kommunene, og få til gjensidig 
samarbeid.» 
 
I kapittel 6.5 omtales spesialisthelsetjenesten særskilt i forbindelse med tjenester som ytes utenfor 
sykehus. 
 
 «…Avtalespesialistene er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten, og bidrar til økt 
tilgjengelighet til helsetjenesten. Det er variasjoner mellom helseregionene i hvor stor andel av pasientene som 
behandles hos avtalespesialister, i forhold til poliklinikk. Befolkningen i Helse Sør-Øst brukte avtalespesialistene i 
større grad enn de andre regionene. Forbruket av avtalespesialister var lavest i Helse Nord. Dette har sammenheng 
med den geografiske fordelingen av avtalespesialistene.  
 
Avtalespesialistene er viktige som et alternativ og supplement til sykehusenes poliklinikk. Med utvikling av det 
desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet må helseforetak vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
avtalespesialister eller ambulerende spesialister for å ivareta befolkningens behov for polikliniske tilbud lokalt. 
Etter dagens avtaleverk er ambulering for leger basert på frivillighet. En av høringsinstansene har påpekt at 
avtaleverket kan være et hinder for fleksibel bruk av personell. Det vises til at samhandlingsreformen krever større 
mobilitet og nye måter å organisere arbeidet på, både med hensyn til arbeidssted og arbeidstid….»  
 
I handlingsplanen for avtalespesialisthelsetjenesten i HMN fra april 2008 gis det et godt 
bakgrunnsteppe for utviklingen av avtalespesialisttjenesten i Norge. 
  
Helt siden 1800-tallet har vi hatt privat spesialistlegetjeneste. Allerede i 1897 laget 
Legeforeningen en «Normaltariff for selvbetalende pasienter». Denne ble videreført i 1909 da 
staten overtok en større del av pasientenes betalingsansvar. 
 
Fremover 1900-tallet var det mye diskusjon om finansieringen av spesialistpraksisen. Fra 1970-
tallet ble det etter forhandlinger mellom staten og yrkesorganisasjonene inngått avtaler om 
refusjonstakster for pasientbehandling. For å få bedre styring med spesialisthelsetjenesten, ble 
ordningen med avtaler om driftstilskudd innført på 1980-tallet. Fra 1993 fikk alle spesialister som 
inngikk driftsavtale med fylkeskommunen rett til refusjon fra folketrygden. 
 
Ved innføring av foretaksreformen overtok helseforetakene/sykehusene i regionen forvaltningen 
av avtalespesialisttjenesten i sitt nedslagsområde. I Styringsdokument for 2003 bestemte Helse- 
og omsorgsdepartementet at ansvaret for avtalespesialisttjenesten skulle legges til de regionale 
helseforetakene. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 04/03 at Helse Midt-Norge RHF 
skulle være avtalepart for alle avtalespesialistene i regionen. Avtalespesialistene er en viktig ressurs 

                                                 
1 Meld. St. 16 (2010–2011) Melding til Stortinget. Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) 
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og skal være et alternativ til offentlige poliklinikker (St.meld.25). Avtalespesialistene er 
selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis og har individuelle avtaler med det 
regionale helseforetaket om driftstilskudd. Avtalespesialistene utfører poliklinisk behandling 
tilsvarende sykehusenes poliklinikker. 

1.1.1 Fra Helse Midt-Norges arbeid med Strategi 20202 

Helse Midt-Norge omtaler på lik linje med Nasjonal helse- og omsorgsplan desentraliserte tilbud. 
Formålet er at de store pasientgrupper skal få tilbud om desentraliserte tjenester og de sjeldnere 
og ressurskrevende pasientene skal få tjenester sentralt.  
 
I vedtakspunkt 7 står det; «Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å tilrettelegge for et bredt desentralisert 
helsetjenestetilbud til de store pasientgruppene. Alle sykehus skal ha døgnberedskap for indremedisin og et bredt 
desentralisert poliklinisk tilbud. Sykehusene skal ha et særlig fokus på tilbudet til kronisk syke, og skal være 
hovedarena for samhandling med kommunehelsetjenesten.» 
 
Avtalespesialistene omtales også i strategi 2020; «Avtalespesialister står i dag for en betydelig del av den 
polikliniske virksomheten i mange fag.  Administrerende direktør ser det som viktig at denne ressursen ses i 
sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet, og vil legge fram en plan for hvordan dette kan oppnås». 
 
I vedtakspunkt 18 heter det; «Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør legge fram 
egen sak med forslag til organisering av de mindre spesialitetene. Det skal utarbeides en plan for hvordan 
avtalespesialister kan innpasses som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste». 
 
Det er med denne strategiske forankringen som bakteppe at prosjekt «Organisering av små fag i 
Helse Midt-Norge» skal se på avtalespesialistordningen som en del av en samlet 
spesialisthelsetjenesten i HMN. 

1.1.2 Aktuelle regionale rapporter i Helse Midt-Norge RHF 

Avtalespesialistordningen omtales i en rekke regionale rapporter. Under følger et utdrag av de 
mest sentrale rapportene i forhold til prosjektets mandat.  
 
Romslo-rapporten av juni 2006 
Ved virksomhetsovertagelsen fra fylkeskommunen til regionalt helseforetak manglet det 
kunnskap om det konkrete innholdet i avtalespesialistenes virksomhet, omfanget av tjenesten, 
blant annet hvordan deres arbeidsforhold er tilrettelagt (lokaler, utstyr og hjelpepersonell), hvilke 
pasientgrupper som søker avtalespesialistenes tjenester, hvordan kvaliteten på tjenestene er og 
hvordan pasientrettighetene ivaretas. Dette gjaldt også kunnskap om hvordan samhandling og 
samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, avtalespesialistene og HFene foregår. 
 
På denne bakgrunn foretok Helse Midt-Norge RHF en undersøkelse som ble oppsummert i 
rapporten «Kritisk, Kompetent, Konstruktiv» (Romslo-rapporten av juni 2006). I rapportens 
oppsummeringsdel trekkes blant annet følgende forhold frem: 

 Tjenestene er kostnadseffektive 

 Det er stor grad av pasienttilfredshet 

 Tjenestene er anonyme, særlig gjelder det psykisk helsevern 

 Innsyn og styringsmuligheter mangler 

                                                 
2 http://www.helse-midt.no/no/Aktuelt/Strategi-2020/ 
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 Tjenestene må knyttes sterkere til det offentlige helsevesenet, dette gjelder særlig psykisk 
helsevern 

 Brukermedvirkning på systemnivå mangler 
 
I 2007 kom det fire offentlige dokumenter som omtaler avtalespesialisttjenesten i Midt-Norge. 
«Revisjonsrapport – Kvalitetskrav og internkontroll – private aktører» (7.2.2007) ble 
styrebehandlet 22.3.2007. Her konstaterer Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF under 
punkt 5.4 Private avtalespesialister at Helse Midt-Norge RHF ikke har fulgt opp krav om 
internkontroll med kontroll eller krav om dokumentasjon. 
 
I «Faglig strategi og langtidsbudsjett St. Olavs Hospital HF» 2008-2020 som ble vedtatt av 
styret ved St. Olavs Hospital HF 19.10.2007, omtales avtalespesialistene under punkt 3.3.3 «Private 
kommersielle sykehus, rehabiliteringssentra og avtalespesialister/-psykologer». Her vises det til at samarbeid 
med avtalespesialister gjennom en handlingsplan for avtalespesialister må bedre det totale 
pasienttilbudet og optimalisere pasientforløpene, samt sikre en felles helhetlig prioritering. 
 
I «Program for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge RHF 2007-2010» vedtatt av styret i 
Helse Midt-Norge RHF i oktober 2007 ligger følgende tiltak i forhold til avtalespesialisttjenesten: 

 Samarbeidet med avtalespesialistene skal reguleres gjennom årlige styringsbrev hvor 
HMN klargjør forventninger og aktuelle helsepolitiske styringssignal 

 Det skal etableres systemer for føring av ventelister, ventetidsrapportering, ressursbruk og 
produktivitet 

 Ved tildeling av nye hjemler skal områder med lavest dekning prioriteres, der dette er 
hensiktsmessig 

 Ved inngåelse av nye avtaler skal det knyttes krav om forpliktende samarbeid mellom 
avtalespesialister og DPS poliklinikker. Samarbeidet skal også omfatte BUP 

 
Anbefalinger fra Helse Midt-Norges handlingsplan for avtalespesialisthelsetjenesten 
(2008) 
 
Arbeidsgruppen fremmet 10 forslag hvorav et forslag var omgjøring av deltidshjemler til hele 
avtalehjemler og opprettelse av nye avtalehjemler.  
 
Gruppen fant ut at i 2008 hadde ca. 85 % av alle avtalespesialistene i foretaksområdene adresse i 

større sentra/by, hvorav ca. 50 % lokalisert til Trondheim.
3
 Videre sier rapporten; «Vi har 

imidlertid informasjon om at mange av de med hjemmelsandeler under 100 % arbeider i full tid og har praksisen 
som eneste inntektskilde. Flere av disse har ytret ønske om å få utvidet sin avtale med Helse Midt-Norge RHF. 
Dersom vi hadde økt alle deltidshjemler til 100 %, måtte vi ha økt med 66,7 årsverk. Helse Midt-Norge RHF 
og spesialistenes fagorganisasjoner har som felles mål å øke avtalehjemlenes størrelse.» (Kapittel 4.4) 
 
De ni øvrige forslagene var forslag som kunne iverksettes uten budsjettøkning, men ville kreve 
styrking av det administrative apparatet.  Som eksempler kan nevnes; forslag om å inkludere 
avtalespesialistene i fagnettverkene (b), ordning med gjensidig praksisbesøk (c), foreta en 

                                                 
3 Handlingsplan for avtalespesialistjenesten i HMN (2008) s.19 
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gjennomgang av eksisterende individuelle avtaler med henblikk på forhandling om nærmere 
spesifisering av faglig virkeområde og profil for avtalepraksisen (d), årlig brev til 
avtalespesialistene for å øke samhandlingen (e) samt fem andre forslag4.  
 
Følgende vedtak ble gjort av styret i Helse Midt-Norge, juni 2008 (sak 67/08): 

1. Styret vedtar forslag til Handlingsplan for avtalespesialistene datert 9.4.2008 som 
retningsgivende for Helse Midt-Norge RHF sitt arbeid med avtalespesialistene. 

2. Når det gjelder forslaget om å utvide deltidshjemler til hele hjemler og oppretning av nye 
spesialisthjemler, vil styret komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettet 2009. 

 
 
I IT-strategi 2008-2010 Helse Midt-Norge (13.2.2008) punkt 4.6 «Strategi for bruk av private 
aktører» omtales bruk av private aktører som virkemiddel for å innfri «sørge-for ansvaret». Det vises 
til at både kvalitets- og effektivitetshensyn begrunner et visst behov for standardiserte grensesnitt 
for informasjonsutveksling særlig når det gjelder utveksling av billedundersøkelser og 
arbeidsprosesser rundt innsending og svar på laboratorieundersøkelser. 

 
I «Oppdragsdokumentet» i 2009 ble Helse Midt-Norge RHF pålagt å sørge for at henvisninger 
til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern ble koordinert slik at pasientene skulle slippe å 
bli henvist til flere tjenesteytere for å få hjelp. I den forbindelse ble det opprettet en regional 
koordinator som skal viderehenvise henvisningene til spesialisthelsetjenesten; beskrevet nærmere 
under kap.6. 
 
I 2010 gjennomførte internrevisjonen en revisjon av avtalespesialister i HMN5. Det ble 
gjennomført revisjonsbesøk ved 12 avtalepraksiser og 7 ulike spesialiteter. Formålet med 
revisjonen var todelt; 

1. Undersøke om de reviderte avtalespesialister har etablert systemer som sikrer at krav i 
regelverk og avtaleverk blir etterlevd. 

2. Avklare eventuelt forbedringspunkter i avtaleverket. 
 
Hovedfunn; 

 Prioriteringsveilederne brukes ikke særlig aktivt i vurdering/prioritering av henviste 
pasienter 

 De fleste praksisene opererer ikke med ventelister og det går kort tid fra henvisningene er 
mottatt til pasientene får time 

 Alle de reviderte praksisene mottar hovedtyngden av henvisningene fra 
primærhelsetjenesten 

 Punkt 6.1 i avtalen «hensiktsmessig samhandling med HF for å utrede/behandle pasienter 
som har ventet lenge» etterleves ikke i særlig grad 

 10 av 12 praksiser etterlever kravene om universell utforming 

 Kun en praksis har gjennomført brukerundersøkelser 

 5 av 12 reviderte enheter har i ulik grad dokumentert internkontrollen  

 Fra de fleste reviderte praksiser opplyses det at man har lite kontakt med RHF og at det 
oftest er de selv som må ta kontakt ved behov 

                                                 
4 Tydelig merking for å skille HF-poliklinikk og avtalepraksis (a), gjennomgang av alle individuelle avtaler i forhold til status når 
det gjelder universell tilgjengelighet i lokale (f), avtaleforvaltningen forankres i regionalt helseforetak med medisinsk direktør som 
ansvarlig (g), Berørt HF og PSL/NPF skal høres før beslutning om opprettelse/endring av avtalehjemmel og gjennomføre 
revisjon i forhold til oppfyllelse av lov- og forskriftskrav som omfatter avtalespesialistenes virksomhet (i) 
5 Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2010, 2. februar 2011 
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Anbefalt oppfølging; 
«Revisjonen i avtalepraksisene er gjennomført i tre etapper. Det er startet oppfølging i forhold til de første 
revisjonene der avtalespesialistene har beskrevet tiltak for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen. 
Oppfølgingen vil fortsette i forhold til de øvrige praksisene.  
 
I oppsummeringsrapport fra revisjonen er RHF anbefalt å foreta en gjennomgang av avtaleverket med tanke på 
endringer som sikrer pasienter rettigheter på samme linje som ved henvisning til den offentlige helsetjenesten. I tillegg 
er RHF anbefalt at man gjennom avtaleverket sikrer adekvate rapporteringer som kan skaffe god oversikt over 
tilgjengelig kapasitet i regionen totalt slik at ressursene kan utnyttes på en forsvarlig måte.  RHF er også anbefalt 
å vurdere å gi innspill til sentrale myndigheter med påpekning av konsekvenser av mangler i regelverket og 
anmodning om endring av regelverket med tanke på likhet for pasienter uavhengig av om de henvises til 
privatpraktiserende avtalespesialister eller offentlig helsetjeneste.  
 
RHF er i brev fra internrevisjonen bedt om tilbakemelding på hvordan man vil følge opp anbefalingene» 
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1.2 Prosjektgruppens mandat 

 
Strategi 2020 skal gjøre Helse Midt-Norge i stand til å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet 
og møte de utfordringer som kommer. Styret for Helse Midt-Norge har lagt til grunn følgende 
fire hovedutfordringer for helsetjenesten de neste 10 år: 

a. Befolkningens sammensetning og behov endres 
b. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 
c. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 
d. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten 

 
Styret har videre formulert fem strategiske mål som skal være retningsgivende for utviklingen 
framover: 

a. Styrket innsats for de store pasientgruppene 
b. Kunnskapsbasert pasientbehandling 
c. En organisering som underbygger gode pasientforløp 
d. Rett kompetanse på rett sted til rett tid 
e. Økonomisk bærekraft 

 
Prosjektet ”Organisering av små fag” har sin bakgrunn i punkt 18 i styret i Helse Midt-Norges 
vedtak i strategi 2020. ”Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør legge 
fram egen sak med forslag til organisering av de mindre spesialitetene. Det skal utarbeides en plan 
for hvordan avtalespesialister kan innpasses som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste”. 
 
I prosjektet blir ”små fag” definert som fagområde der deler av aktiviteten kan utføres hos 
avtalespesialister og private sykehus.  
 
Private sykehus er inkludert i prosjektet for å gi helhet i muligheten for Helse Midt-Norge til å 
utføre sitt sørge-for ansvar. 
 
Prosjektet avgrenses til å omfatte det polikliniske behovet. 
 
Prosjektet blir delt i to faser, hvor fase 1 vil beskriver dagens situasjon mens fase 2 vil gi tilråding 
om fremtidig organisering av tjenestetilbudet. Prosjektets mandat for fase 1 ble vedtatt i 
koordineringsgruppen 20. januar 2012. 
 

1.2.1 Mål 

Overordnet mål 
Prosjektet skal på bakgrunn av kartlegging av aktiviteten i dag og de føringer som er gitt gjennom 
vedtak i styret i Helse Midt-Norge og føringer i samhandlingsreformen, legge fram forslag til 
hvordan små fag bør organiseres i tiden framover, herunder hvordan samhandling i en helhetlig 
spesialisthelsetjeneste bør utformes.  
 
Samhandlingsreformen skisserer en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Prosjektet skal se spesielt 
på om tjenestetilbud bør lokaliseres utenom sykehusene i kommuner som har sykehus. 
 
Effektmål 
Prosjektet skal bidra til å oppfylle Helse Midt-Norges strategiske mål: 

a. Styrket innsats for de store pasientgruppene 
b. Kunnskapsbasert pasientbehandling 
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c. En organisering som underbygger gode pasientforløp 
d. Rett kompetanse på rett sted til rett tid 
e. Økonomisk bærekraft 

 
Resultatmål 
Prosjektet skal gi en tilråding til hvordan organiseringen av de små fag skal være i framtiden, og 
hvordan samhandlingen mellom de ulike aktuelle aktørene - egne helseforetak, avtalespesialister 
og private sykehus bør være. 
 
Tilrådingen må inkludere en konsekvensanalyse som viser hvordan den framtidige organiseringen 
vil innvirke på kvalitet, tilgjengelighet, rekruttering, utdanning og økonomi. Andre kriterier må 
vurderes i analysen. 

 

1.2.2 Avhengigheter og risiko 

Prosjektet knyttes spesielt til følgende andre punkt i vedtaket for Strategi 2020: 

 Tilgjengelig kompetanse skal i størst mulig grad knyttes til aktiv pasientbehandling 

 Bruken av passiv vakt og beredskap må gjennomgås i alle foretak og skal reduseres i alle 
sykehus. 

 Det skal tilrettelegges for et bredt desentralisert helsetjenestetilbud til de store 
pasientgruppene. 

 Tiltakene i spesialisthelsetjenesten skal gjennomføres i tråd med utviklingen av nasjonal 
helsepolitikk. 

 Konkretisering av behov og rekruttering av personell. 

 Strategi for universitetsfunksjonen, der en fokuserer på universitetssykehusets rolle i 
pasientbehandling, utdanning og forskning. 

 Det skal gjennomføres en bred konsekvensutredning 
 
Prosjektet blir spesielt sett i sammenheng med prosjektet ”Kompetanse og kapasitet 
Kompetansestyring - legespesialister” og føringer i samhandlingsreformen. Dette er spesielt tatt 
hensyn til i organiseringen av prosjektet, jfr. punkt 4.3. 
 
Andre typer risiko knyttet til prosjektleveranser (politiske føringer, saker som skaper 
presedens) 

 Nødvendig med tett involvering av de aktuelle fagmiljøene og øvrige interessenter 
gjennom hele prosjektet for å sikre forankring og eierskap 

 

1.2.3 Styring og organisering 

 
Definert roller for prosjekter under Strategi 2020: 
Prosjekteier  
 

Prosjekteier opptrer på vegne av hele regionen. Prosjekteier er ansvarlig 
for utforming av prosjektoppdraget, organisering, ressurssetting og 
gjennomføring av prosjektet. 
 

Styringsgruppen Koordineringsgruppen skal være styringsgruppe for prosjektet. 
Koordineringsgruppen er øverste ansvarlig for prosjektets gjennomføring 
og resultat. 
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Prosjektleder Prosjektleder har ansvaret for utarbeidelse av prosjektplan. Prosjektleder 
har ansvaret for at prosjektet utføres innenfor rammene av regional 
prosjektmetodikk. Prosjektleder er ansvarlig for å følge opp prosjektets 
fremdrift, vurdere risiko i prosjektgjennomføring og iverksette tiltak ved 
behov og rapporterer til styringsgruppen. 
 

Prosjektgruppe Prosjektgruppa skal sammen med prosjektleder sikre leveranser i tråd med 
oppdraget. Geografisk representativitet er underordnet bredde i 
kompetanse. Arbeidsgrupper kan etableres etter behov. 
 

Sekretariatet i 
RHF 
 

Sekretariatet i RHF har ansvaret for: 

 Avklare bestillinger 

 Adressere og koordinere bestillinger 

 Motta rapporteringer fra prosjektet 

 Sammenstiller rapportering til koordineringsgruppen 
 

Referansegruppe Relevante faglige nettverk skal brukes som referansegruppe i faglige 
problemstillinger.  
 
Andre aktuelle referansegrupper: 

 Brukergrupper utpekt av brukerutvalget 

 KS 

 Utdanningsinstitusjoner 
 
Prosjektfaser og hovedaktiviteter 
 
Prosjektet blir delt i to faser: 
Fase 1 vil beskriver dagens situasjon 
Fase 2 vil gi tilråding om fremtidig organisering av tjenestetilbudet. 
 
Deltagelse 
 
Deltagelse i fase 2 av prosjektet vil bli avklart i forbindelse med ferdigstillelse av fase 1. I og med 
det er mulig at prosjektet vil gi endringer i organisering av tilbudet som gir personellmessige 
konsekvenser og for å sikre god koordinering mot samhandlingsreformen, opprettes ei operativ 
styringsgruppe for prosjektet. 
 
Operativ styringsgruppe skal ha slik sammensetning 

Navn Stilling Rolle 

Nils Hermann Eriksson Direktør helsefag, forskning 
og utdanning 

Leder 

Sveinung Aune HR-direktør  

Daniel Haga Direktør for samhandling  

Randulf Søberg Konserntillitsvalgt  

 
I tillegg møter prosjektleder og leder for ekstern bistand i fase 1. 
 
I forbindelse med innsamling av data og for å sikre et riktig grunnlag for arbeidet med den videre 
organiseringen i prosjektet, blir representanter for Praktiserende Spesialisters Landsforening og 
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Norsk psykologforening invitert til å delta i prosjektgruppen i fase 1. Prosjektgruppen i fase 1 skal 
ha slik sammensetning6 
 

Navn Stilling Rolle 

Reidar Tessem Prosjektleder HMN 

Eirik Heggemsnes Ass. Prosjektleder HMN 

Helge Torgersen Ass. Prosjektleder Deloitte 

Anny Sønderland Prosjektdeltager HMR 

Charlotte Winther  Prosjektdeltager HMN 

Jan Bjerved Prosjektdeltager Deloitte 

Jon A. Haugum Prosjektdeltager Norsk psykolog forening 

John Ivar Toft Prosjektdeltager HNT 

Kjell Solstad Prosjektdeltager HMN 

Linda Midttun Prosjektdeltager HMN 

Merete Folmoe Rønningen Prosjektdeltager HMN 

Morten Dalaker Prosjektdeltager Praktiserende Spesialisters 
Landsforening 

Trond Håvard Eidet Prosjektdeltager HMN 

 
 
Referansegruppe for fase 1: 
· Regionalt brukerutvalg 
· Fagdirektørene i helseforetakene 
· Arbeidsutvalget (AU) 
 

1.3 Prosess og forankring 

Prosjektgruppen har hatt en arbeidsdeling hvor deltakerne fra HMN har vært ansvarlige for 
datainnsamling og kvalitetssikring mens Deloitte har bearbeidet og analysert videre det mottatte 
datagrunnlaget. Prosjektgruppen har hatt 2 arbeidsmøter; 15. februar og 29. februar, hvor funn er 
gjennomgått og diskutert og prosjektgruppen har kommet med sine innspill.  
 
I fase 1 ble det gjennomført 2 møter i styringsgruppen, den 30.januar og 20. mars 2012.   

                                                 
6 Korrigert den 17.3.12 i forhold til mandat av 11.1.12 
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2 Oppsummering 
 
Kapittel 2 er en oppsummering av funnene i kapittel 3 til 9. Funnene er presentert på helseforetaksnivå. 
Prosjektets mandat for fase 1 har vært å beskrive dagens situasjon på en best mulig måte og belyse de elementer 
som vil være sentrale når en vurdering om fremtidig organisering av «små fagene» skal gjennomføres i fase 2. 
 
Med dette som utgangspunkt har prosjektet i kapittel 3 til 9 forsøkt å beskrive dagens situasjon på en mest mulig 
komplett og beskrivende måte uten å trekke konklusjoner eller legge føringer for den videre prosessen i fase 2.  
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2.1 Innledning 

Helse Midt-Norge RHF skal sørge for at befolkningen i Midt-Norge får tilgang på nødvendige 
spesialisthelsetjenester.  Prosjekt «Organisering av små fag» har fokus på det polikliniske 
spesialisthelsetjenestetilbudet både innen somatikk og psykisk helsevern uavhengig av om tilbudet 
ytes av helseforetakene eller privatpraktiserende avtalespesialister. 
 
Prosjekt «Organisering av små fag» er en direkte oppfølging av de vedtak som ble gjort i 
forbindelse med Helse Midt-Norges Strategi 2020.  Kjernespørsmålene i dette prosjektet kan litt 
forenklet oppsummeres til å være: «I hvor stor grad kan bruk av passiv vakt og beredskap reduseres for å 
frigjøre resurser til økt kapasitet på dagtid for aktiv pasientbehandling i form av polikliniske aktiviteter?  I hvor 
stor grad kan denne aktiviteten desentraliseres og i hvor stor grad kan denne kapasitetsøkningen skje ved en 
økning i antall hjemler for avtalespesialister?» 
 
Dette er rapporten fra prosjektets første fase som har til hensikt å beskrive dagens polikliniske 
spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Midt-Norge.  Dagens organisering, aktivitetsnivå, 
arbeidsfordeling, forbruksrater, ventelistesituasjon og gjeldende forskrifter/avtaler beskrives.  
Hvert av temaene er hver for seg store områder og må derfor i denne rapport beskrives 
forholdsvis overordnet, men likevel detaljert nok til å kunne være et godt grunnlag for å svare på 
de overordnede problemstillingene i prosjektet.   
 
Beskrivelsene av dagens situasjon er gjort rent deskriptivt for ikke å legge føringer for de 
vurderinger som skal gjøres i prosjektets neste fase, fase 2, der de sentrale problemstillingene skal 
drøftes som grunnlag for fremtidige veivalg for Helse Midt-Norge.  Beskrivelsene av dagens 
situasjon skal imidlertid danne et godt faktagrunnlag for disse drøftingene.  Ut fra samme 
resonnement er det heller ikke gjort forsøk på å beskrive hva som er godt eller dårlig, rett eller 
galt, mest eller minst produktivt også videre.  Denne tilnærmingen er i overensstemmelse med 
styresak 86/11 - 2011 «Metode for konsekvensvurdering og omstilling i Helse Midt-Norge» der 
det blant annet fremgår at framstillingen i denne fasen av et prosjekt skal være balansert og ikke 
utformet som argumentasjon for ett alternativ. 
 

2.2 Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde 

Befolkningen bosatt i Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde hadde i 2010 196.353 
polikliniske somatiske konsultasjoner enten ved en av helseforetakenes poliklinikker eller hos en 
avtalespesialist.  Dette gir et forbruk av somatiske polikliniske tjenester på 1.457 konsultasjoner 
pr 1.000 innbyggere, noe som er det høyeste forbruket blant helseforetaksområdene i Helse Midt-
Norge og høyere enn landsgjennomsnittet. Det er spesielt innen sykdomsgruppene øye, hud og 
muskel/skjelett at forbruket er høyt.  Av de somatiske polikliniske konsultasjonene foretas ca. 37 
% hos en avtalespesialist, noe som er nesten dobbelt så stor andel som gjennomsnittet for hele 
HMN.   
 
Av de somatiske polikliniske konsultasjonene og dagbehandlingene som utføres ved 
helseforetakene, utføres 71 % ved sykehus i eget helseforetaksområde. Dette er den laveste 
egenbehandlingsandelen blant helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge.  Det er 16 somatiske 
avtalespesialisthjemler i Helse Nord-Trøndelag.  Omregnet til avtalespesialistårsverk pr 1000 
innbyggere er dette tre ganger så mye som i Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde. 
 
Ventelistesituasjonen i Helse Nord-Trøndelag synes å ha vært relativt stabil de siste årene.    
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Polikliniske tjenester innen psykisk helsevern ytes både ved sykehusenes poliklinikker, 
distriktpsykiatriske sentra og avtalespesialister innen psykiatri/psykologi.  Det er 9 avtale-
spesialisthjemler i psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag (2 psykiatere og 7 psykologer).  
Omregnet til avtalespesialistårsverk pr 1000 innbyggere er dette på samme nivå som de to andre 
helseforetaksområdene.   
 

2.3 St. Olavs Hospital helseforetaksområde 

Befolkningen bosatt i St. Olavs Hospital helseforetaksområde hadde i 2010 401.192 polikliniske 
somatiske konsultasjoner enten ved en av helseforetakenes poliklinikker eller hos en 
avtalespesialist.  Dette gir et forbruk av somatiske polikliniske tjenester på 1.333 konsultasjoner 
pr 1.000 innbyggere, noe som er på linje med Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde og 
lavere enn snittet både for Helse Midt-Norge og for landet som helhet. Innen diagnosegruppene 
øye og øre/ørebensknute er forbruket relativt lavt, mens det er relativt høyt i forhold til de to 
andre helseforetaksområdene når det gjelder diagnosegruppen for sykdommer  i 
sirkulasjonssystemet.  Av de somatiske polikliniske konsultasjonene foretas ca. 19 % hos en 
avtalespesialist, noe som er nesten halvparten av andelen i Helse Nord-Trøndelag 
helseforetaksområde.     
 
Av de somatiske polikliniske konsultasjonene og dagbehandlingene som utføres ved 
helseforetakene, utføres 81 % ved sykehus i eget helseforetaksområde.  Dette er den høyeste 
egenbehandlingsandelen blant helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge, noe som er forventet i 
og med at universitetssykehuset legger i området.  Det er 45 somatiske avtalespesialisthjemler i St. 
Olavs Hospital helseforetaksområde.  Omregnet til avtalespesialistårsverk pr 1000 innbyggere er 
dette på nivå med Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde og tre ganger så høyt som i Helse 
Møre og Romsdal helseforetaksområde. 
 
Ventelistesituasjonen i St. Olavs Hospital synes å ha vært relativt stabil de siste årene.    
 
Polikliniske tjenester innen psykisk helsevern ytes både ved sykehusenes poliklinikker, 
distriktpsykiatriske sentra og avtalespesialister innen psykiatri/psykologi.  Det er 35 avtale-
spesialisthjemler i psykisk helsevern i St. Olavs Hospital helseforetaksområde (7 psykiatere og 28 
psykologer).  Omregnet til avtalespesialistårsverk pr 1000 innbyggere er dette på samme nivå som 
de to andre helseforetaksområdene.   
 

2.4 Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde 

Befolkningen bosatt i Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde hadde i 2010 327.604 
polikliniske somatiske konsultasjoner enten ved en av helseforetakenes poliklinikker eller hos en 
avtalespesialist.  Dette gir et forbruk av somatiske polikliniske tjenester på 1.332 konsultasjoner 
pr 1.000 innbyggere, noe som er på linje med St. Olavs Hospital helseforetaksområde og lavere 
enn snittet både for Helse Midt-Norge og for landet som helhet. Innen diagnosegruppene øye, 
hud og infeksjonssykdommer er forbruket relativt lavt, mens det er relativt høyt innen 
øre/ørebensknute og endokrine diagnoser.   Av de somatiske polikliniske konsultasjonene foretas 
ca. 12 % hos en avtalespesialist, noe som er nesten halvparten av den gjennomsnittlige andelen 
for hele helseregionen og mindre enn en tredjedel av andelen i Helse Nord-Trøndelag 
helseforetaksområde.   
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Av de somatiske polikliniske konsultasjonene og dagbehandlingene som utføres ved 
helseforetakene, utføres 74 % ved sykehus i eget helseforetaksområde.  Dette er en noe høyere 
egenbehandlingsandelen enn Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde.  Det er 18 somatiske 
avtalespesialisthjemler i Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde.  Omregnet til 
avtalespesialistårsverk pr 1000 innbyggere er dette en tredjedel av nivået i Helse Nord-Trøndelags 
helseforetaksområde. 
 
Ventelistesituasjonen i Helse Møre og Romsdal har utviklet seg positivt de siste årene.    
 
Polikliniske tjenester innen psykisk helsevern ytes både ved sykehusenes poliklinikker, 
distriktpsykiatriske sentra og avtalespesialister innen psykiatri/psykologi.  Det er 17 avtale-
spesialisthjemler i psykisk helsevern i Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde (2 psykiatere 
og 15 psykologer).  Omregnet til avtalespesialistårsverk pr 1000 innbyggere er dette på samme 
nivå som de to andre helseforetaksområdene.   
 

2.5 Anbefalt videre prosess 

Uavhengig av hvilke endringer Helse Midt-Norge RHF og foretakene eventuelt foretar vil alltid 
valgene medføre både fordeler og ulemper for både pasient og ansatte. Det vil derfor være en 
nesten umulig oppgave for prosjektet å konkludere med at «alternativ x» vil være det beste. Ulike 
alternativer kan være de beste basert på hvilke kriterier som vurderes og hvordan de ulike 
kriteriene vektes (eksempelvis kvalitet mot økonomi).  
 
Prosjektet anbefaler derfor at fase 2 tar utgangspunkt i en såkalt scenariotilnærming som 
beskrevet i kapittel 10. Metodikken tar for seg et sett (2-4) av mulige fremtidige modeller for så å 
vurdere disse opp mot dagens situasjon. De ulike modellene, eller scenarioene, vurderes mot ulike 
kvalitative og kvantitative kriterier. 

2.6 Avslutning 

Hvert av kapitlene i denne rapporten beskriver langt flere detaljer om dagens organisering, 
aktivitetsnivå, arbeidsfordeling, forbruksrater og ventelistesituasjon i hvert av 
helseforetaksområdene.  I tillegg beskrives flere forhold som er relevant i et Helse Midt-Norge-
perspektiv.   
 
Befolkningen i Helse Midt-Norge har et forbruk av polikliniske somatiske konsultasjoner noe 
under landsgjennomsnittet.  For diagnosegruppene øre/ørebensknute og øye er forbruket 
betydelig lavere, mens forbruket i sykdomsgruppen muskel- og skjelettsykdommer er betydelig 
høyere enn landsgjennomsnittet. 
 
I forhold til innbyggertallet har Helse Midt-Norge forholdsvis få avtalespesialister i forhold til 
landsgjennomsnittet.  Dette gjelder både innen psykisk helsevern og somatikk.  Spesielt på 
fagområdene gynekologi, indremedisin, kirurgi og psykiatri er antallet lavt.  
 
Selv om ventetiden innen somatikk har gått ned det siste året, er Helse Midt-Norge fortsatt den 
helseregionen i landet med lengst ventetid.  Ventelistesituasjonen varierer betydelig mellom de 
ulike fagområdene.  Innen psykisk helsevern har Helse Midt-Norge en ventetid på linje med 
resten av landet. 
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Rapportens samlede beskrivelse av blant annet dagens organisering av det polikliniske 
spesialisthelsetjenestetilbudet, forbruket av polikliniske tjenester og arbeidsdeling mellom 
avtalespesialister og polikliniske tilbud i regi av helseforetakene, skal danne grunnlaget for 
drøfting av alternative scenarier for fremtidig organisering av små fag i neste fase av prosjektet.  
 
For også å kunne vurdere i hvor stor grad omfang av passiv vakt og beredskap kan reduseres, gir 
rapporten en overordnet oversikt over dagens vaktordninger for ulike fagområder, vel vitende 
om at endringer i vaktordningene får konsekvenser for mange sider ved driften i sykehusene.    
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3 Dagens polikliniske spesialisthelsetilbud  
 
Kapittelet er ment å gi leseren en overordnet beskrivelse av dagens situasjon for helseforetakene i HMN og 
rammene for avtalespesialistordningen knyttet til avtaleverk, økonomiske rammer, geografiske spredning, 
fagområder etc. Videre gis en oppsummering fra tidligere rapporter. Funnene i disse undersøkelsene er viktige 
innspill til den videre prosess.   
 
Oversikten over dagens situasjon vil være sentralt når prosjektet i fase 2 skal vurdere hvilke muligheter det er for 
eventuelle fremtidige endringer av organiseringen av «små fagene» og hvilke konsekvenser dette vil medføre.  
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3.1 Helseforetak i Helse Midt-Norge RHF 

HMN RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene Nord-Trøndelag, 
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Helseregionen har ca. 15.000 ansatte7, og hadde i 2010 
driftsinntekter på ca. 15 mrd kroner8. Spesialisthelsetjenesten omfatter de offentlige sykehusene, 
institusjonene i psykisk helsevern, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, 
laboratorier og institusjoner i rusomsorgen. 
 
 

 
Figur 1: Behandlingssteder Helse Midt-Norge 

 
Den polikliniske aktiviteten i HMN fordeler seg mellom over 720.000 somatiske polikliniske 
konsultasjoner ved helseforetakene (2010), ca. 290.000 konsultasjoner og tiltak innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialister rusbehandling (TSB) 9  i regi av helseforetakene og over 
230.000 polikliniske konsultasjoner og tiltak innen somatikk og psykisk helsevern utført av 
avtalespesialister.  HMN har en lavere andel bruk av avtalespesialister enn landsgjennomsnittet. 
 
HMN RHF omfatter fem helseforetak: St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, 
Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling Midt-Norge HF og Sykehusapotekene i Midt Norge 
HF.  
 
Fokuset i rapporten vil være de tre helseforetakene St. Olavs Hospital HF (SOH), Helse Møre og 
Romsdal HF (HMR) og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).  

                                                 
7 http://www.helse-midt.no/no/Om-oss/ 
8 https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Foretaksmter/%C3%85rsregnskap%20RHF%202010.pdf 
9 Innrapporterte NPR data fra HMN, 2010. Kilde: HMN 
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3.1.1 Ambulerende tilbud 

 
Befolkningen tilbys desentraliserte løsninger i henhold til intensjonene i Samhandlingsreformen 
og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) gjennom blant annet ambulerende tilbud. Dette 
kan være legespesialister som ambulerer mellom desentralisert poliklinikk og sykehusavdeling. 
Ambulerende tilbud kan være et alternativ til bruk av avtalespesialister. 
 
Helseforetakene i HMN har en rekke ambulerende tilbud. Prosjektet har primært fokusert på 
ambulerende tilbud hvor leger/psykologer fra helseforetakene reiser ut til andre sykehus, DPS, 
DMS eller andre lokaler for å levere tjenester.  I tillegg er det også en betydelig ambulering av 
andre personellgrupper. 
 
Verken HMN eller helseforetakene har en samlet oversikt over den totale ambuleringen i 
regionen.  Prosjektet har etterspurt denne informasjonen fra helseforetakene, men har fått relativt 
fragmenterte tilbakemeldinger sent i prosjektperioden. Det har derfor ikke vært mulig å lage en 
samlet oversikt over dette innenfor tidsrammen for dette prosjektet.    
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3.2 Avtalespesialister 

 

Avtalespesialistene er en viktig del av den samlede spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialister er 
leger og psykologer med spesialistgodkjenning og som har avtale om drift av sin praksis med det 
regionale helseforetaket. Når aktivitetstall for avtalespesialistene presenteres vil det være 2009-tall. 
Årsaken er at, i følge Norsk pasientregister (NPR), er kvaliteten og komplettheten for dårlig til å 
publisere tall for 2010. 
 
Gjennomgang av bruken av avtalespesialister, målt i polikliniske konsultasjoner, viser at 
avtalespesialistene står for en vesentlig andel av totalt antall konsultasjoner i spesialisthelse-
tjenesten i HMN. I 2009 ble over 230.000 konsultasjoner i HMN utført av avtalespesialistene. 
HMN bruker i gjennomsnitt avtalespesialister for i overkant av 20 % av alle polikliniske 
konsultasjoner. Landsgjennomsnittet er på ca. 30 %.  
 
Avtalespesialistene er organisert både som solopraksis og gruppepraksis. Avtalepraksisene er 
hovedsakelig lokalisert i lokaler utenfor HFs bygningsmasse/sykehusene. Noen avtalespesialister 
har avtaler om leie av lokaler ved et HF. I tillegg planlegges det avtalepraksis i tilknytning til 
distriktsmedisinske sentra (DMS).  

3.2.1 Pasientrettighetsloven og avtalespesialister 

Pasientrettighetsloven kapittel 2 omhandler blant annet pasientens rett til helsehjelp, rett til 
vurdering, fornyet vurdering og valg av sykehus. Avtalespesialistene omfattes ikke av lovkravet 
om rett til vurdering og har således ikke mulighet til å tildele rett og frist for nødvendig 
helsehjelp. Dette ble også omtalt i forbindelse med internrevisjonen i 201010; «I 
oppsummeringsrapport fra revisjonen er RHF anbefalt å foreta en gjennomgang av avtaleverket med tanke på 
endringer som sikrer pasienter rettigheter på samme linje som ved henvisning til den offentlige helsetjenesten». (Se 
kapittel 1.1.2 for mer informasjon) 
 
En avtalespesialist kan imidlertid være den som innfrir en pasients rett til helsehjelp. For mer 
detaljer om pasientrettighetsloven, se kapittel 9 - Gjeldende forskrift og erfaringer fra andre RHF.  

3.2.2 Avtaleforvaltning og samhandling 

I henhold til Spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 fordeler Helse – og omsorgsdepartementet 
gjennom Oppdragsdokumentet årlig ut nye legehjemler til de regionale helseforetakene. Videre 
fordeling av hjemlene vurderes ut fra RHFets «sørge-for-ansvar». Dette medfører at RHFet skal 
vurdere å yte spesialisthelsetjenester ved egne foretak eller inngå avtaler med private tjenesteytere 
jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a, fjerde ledd. 
 
I styrking og fordeling av legehjemler ligger også forvaltningen av avtalespesialister, dvs. en 
legespesialist eller andre spesialister som har inngått driftsavtale med et regionalt helseforetak.  
 
Historisk sett er ulike argumenter blitt vektlagt i tildelingen av avtalehjemler til avtalespesialister, 
blant annet ble slike hjemler brukt aktivt i rekrutteringssammenheng. Avtalespesialistenes 
rettigheter, plikter og økonomiske forhold er regulert gjennom: 

 Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om 
avtalepraksis for legespesialister 

                                                 
10 Årsrapport internrevisjonen og revisjonskomiteen 2010, 2. februar 2011 
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 Individuell avtale med det regionale helseforetaket 

 Registreringsveileder for avtalespesialistene 

 Normaltariff – Statlig avtale mellom de regionale helseforetakene, KS, Den norske 
legeforening og Norsk Psykologforening. 

 Pasient og brukerrettighetsloven med prioriteringsforskriftene 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Mønsteravtale og kollektivavtale (Helfo) 

 Selvstendig næringsdrivende (Brønnøysund registeret) 

 Lov om statlig tilsyn (intern kontroll) 

 Forskrift om pasientjournal og arkivlov 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ang. tilgjengelighet til lokaler 

 Helsepersonell loven  

 Arbeidsmiljøloven 

 Lov 2.7.1999 nr.62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 
helsevernlov) 

 Lov 2.7.1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) og journalforskriften  

 Lov 2.7.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 

 Lov 14.4.2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger  
 
I det følgende blir sentrale bestemmelser i rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og 
Den norske legeforening (Dnlf) om avtalepraksis for legespesialister kommentert. Tilsvarende 
rammeavtale er inngått mellom de regionale helseforetak og Norsk Psykologforening. Avtalene 
har samme utforming og innhold, men har enkelte særbestemmelser – psykologavtalen har ikke 
bestemmelser om seniorpolitikk (Rammeavtalen § 12) og noe annerledes utforming vedrørende 
opphør, disponering og overdragelsesgodtgjøring. Særbestemmelsene vil ikke bli kommentert 
nærmere. Når en i det følgende benevner avtalespesialist, vil det gjelde tilsvarende for psykologer 
(unntatt Rammeavtalen § 10 og 12). 
 
I dette kapittelet fremstilles sentrale bestemmelser for utfyllende kommentarer. Deler av 
bestemmelsen gjengis i den grad det anses nødvendig for forståelsen av kommentarene. Det 
rettes fokus på handlingsrommet innenfor gjeldende rammeavtale. 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
Rammeavtalen skal «regulere vilkår og rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis for 
legespesialister. Avtalepraksis organiseres for øvrig i samsvar med vedtatte regionale planer for 
spesialisthelsetjenesten og i henhold til gjeldende lovgivning». 
 
Gjeldende lovgivning: Spesialisthelsetjenesteloven jf. «sørge-for-ansvar» og Helseforetaksloven hvor 
det fastslåes at Helse Midt-Norge RHF har overtatt ansvaret for avtalespesialister innenfor sin 
region.  
 
Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak gjelder, jf. § 2. Helsepersonelloven § 4 stiller 
krav om forsvarlig helsehjelp. 
 
§ 2 Partsforhold  
Partene i rammeavtalen er de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Partene bør 
være enige i en felles forståelse av rammeavtalen. Dersom det oppstår «tvist» mellom partene om 
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tolkningen eller rettsvirkninger av avtalen, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. Fører 
ikke forhandlingene frem, skal den søkes løst ved voldgift, se tvistbestemmelsene i § 14. 
 
Den enkelte lege inngår individuell avtale med det regionale helseforetak. «Tvist om forståelsen av 
inngått individuell avta om avtalepraksis søkes løst gjennom forhandlinger mellom RHF og den enkelte lege».  
 
§ 3 Kunngjøring, tilbud og individuell avtale 
Bestemmelsene inneholder informasjon om kunngjøring, tilbud og avtaleinngåelse. Alle ledige 
hjemler skal lyses ut. Hjemlene skal kunngjøres i «Tidsskriftet for Den norske legeforening», jf. 
kunngjøring bør dekke hele landet i bestemmelsens første ledd. 
 
Handlingsrom: RHF kan beslutte å holde hjemmelen midlertidig ledig, eller det kan besluttes at 
hjemmelen skal inndras (se nærmere om økonomisk kompensasjon under § 10). Det finnes også 
mulighet for å tildele hjemmel uten forutgående kunngjøring ved særlige grunner. Dette avgjøres i 
hvert enkelt tilfelle av Helse Midt-Norge RHF. Dnlf har uttalerett, denne må innhentes i forkant 
før tildeling kan finne sted.  Søknader til ledig hjemmel blir vurdert og aktuelle kandidater 
innkalles etter følgende kriterier: 

 Ansiennitet etter godkjenning som spesialist 

 Erfaringer fra spesielt prioriterte fagområder og fordypninger innen 
spesialiteten/andre spesialiteter/grensespesialiteter 

 Erfaring fra spesialistpraksis/poliklinikk 

 Kjennskap til helsevesenet i helseregionen 

 Realistisk mulighet til å drive en spesialistpraksis i henhold til å dekke prioriterte 
behov i spesialisthelsetjenesten. 

 Interesse for og mulighet for å etablere samarbeid med den øvrige 
spesialisthelsetjeneste. 

 Interesse for å holde seg faglig oppdatert i eget fag. 

 Interesse for og erfaring i samarbeid med allmennpraktiserende leger. 
 

Dnlf har uttalerett og den skal forelegges Helse Midt-Norge RHF som fatter beslutning. Helse 
Midt-Norge RHF tilbyr avtale til den som anses som best egnet etter en totalvurdering. Dnlf 
uttalelse kan ved uenighet overprøves. «Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal disse 
legenes uttalelser tillegges stor vekt» (§ 3.2)  
 
Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket 
kan innklages til Helse – og omsorgsdepartementet (Helseforetaksloven § 5), som er rette 
klageinstans. 
 
§ 4 Lokalisering og flytting 
 «Ved tildeling av avtalehjemmel fastsetter RHF hvor avtalepraksis skal lokaliseres». Se § 10 vedrørende 
kompensasjon.  
 
Handlingsrom: Helse Midt-Norge RHF kan sette vilkår som «praksisen skal drives fra flere enn ett 
kontorsted». «Flytting av praksis etter eget ønske fra legen, kan ikke skje uten samtykke fra Helse Midt-Norge 
RHF. RHF kan ikke nekte flytting når denne er uten konsekvenser for den geografiske fordeling av spesialister i 
vedkommende fag». (Se § 10. Se også kommentarer under § 3)  
 
§ 5 RHFets oppgaver 
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Helse Midt-Norge RHF har ansvar for at avtalespesialistene blir inkludert i det enkelte foretaks 
aktivitet, eks. å avholde kurs og sørge for andre samarbeidsformer som bidrar til faglig utvikling 
og samspill. Spesialistene bør få delta i slikt samarbeid. 
 
 
§ 6 Legens plikter 
§ 6-1: «Legen foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling etter de overordnede prioriteringer som RHF 
fastsetter for å fylle sine nasjonale forpliktelser mv. jf. § 1. Avtalespesialistene er en integrert del av 
spesialisthelsetjeneste i Helse Midt-Norge RHF, og skal arbeide i tråd med RHF prioriteringer jf. de nasjonale 
prioriteringer. 
 
Handlingsrom: Helse Midt-Norge RHF har mulighet til i sterkere grad enn i dag å bestemme 
prioritering av pasienter og ta de private spesialistene med i en total prioritering innen 
helseregionen. 
 
Det bør være et felles mål å redusere ventetidene innenfor regionen og derved forhindre mulige 
fristbrudd overfor rettighetspasientene, jf. pasientrettighetsloven. 
 
«Pasienter henvist til utredning og til behandling fra sin fastlege, skal etter at behovet for utredning og behandling 
hos spesialist ikke foreligger, tilbakehenvises til fastlegen.» 
 
Handlingsrom: Helse Midt-Norge RHF kan i følge § 6.6 ved inngåelse av individuell avtale om 
spesialistpraksis «stille vilkår om deltidsstilling med inntil 8 timer pr. uke i helseforetak eid av RHF». En slik 
tilpliktelse skal kunngjøres i utlysningsteksten. 
 
Praksis viser at tilpliktelse er gjennomført i flere foretak. Tilpliktelse har både positive og negative 
sider. Det legger visse restriksjoner på avtalespesialistens tid, men vil kunne innebære faglig 
kompetanseoverføring og samarbeid for begge parter, og dessuten vil det øke kapasiteten i 
foretaket. 
 
§ 7 Rapportering 
§ 7-1: «Legen skal installere og bruke elektroniske systemer for pasientdata/pasientadministrasjon som gjør det 
mulig for RHF å vurdere, kontrollere og planlegge mv. den samlede spesialisthelsetjenesten.» 
 
Handlingsrom: Helse Midt-Norge RHF kan kreve at spesialistene på anmodning sender diverse 
rapporter elektronisk til RHF. Det er gitt fritak for legens plikter knyttet til installering /bruk av 
elektronisk utstyr, dersom kravene innebærer uforholdsmessige investeringer sett hen til 
avtalehjemmelens karakter og fremtid. 
 
 
§ 8 Driftstilskudd: 
§ 8-1: «Driftstilskuddsklasse bestemmes etter kriteriene i den til enhver tid gjeldende statsavtale om basistilskudd 
for allmennleger, driftstilskudd for spesialister og takster for leger og av avtalen mellom legen og RHF. Legen skal 
ved fastlegging av klasse dokumentere sine kostnader til driften, bl. a. lokaler, teknisk utstyr og hjelpepersonell.» 
 
Det er 3 klasser. Klasseplassering er avhengig av type spesialitet, bruk av hjelpepersonell, type 
lokaler og medisinsk teknisk utstyr i praksisen. Legen kan forhandle om klasseplassering. 
 
Handlingsrom: Kriteriene for klasseplassering er lite definert og skaper praktiske problemer i 
forvaltningen. Det er behov for kriterier for plassering ved nytildeling. Standardheving som ikke 
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er pålagt av det offentlige skal som hovedregel ikke gi automatisk høyere klasseplassering. 
Standardheving av «eget tiltak» bør avgjøres av et eget utvalg. 

 
§ 8-2: «RHF fastsetter avtalehjemmelens omfang ved etableringen. Det skal som hovedregel benyttes 
heltidshjemler. Ved særlige grunner kan avtalehjemmelens omfang begrenses. Det kan ikke avtales mindre enn 
1/5 driftstilskudd.» 
 
Handlingsrom: Deltidshjemler har vært vurdert som et ønsket og nødvendig rekrutteringsmiddel 
for å skaffe spesialister til sykehusstillinger i distriktene.  Dnlf har i et prinsippvedtak besluttet at 
deltidshjemler ikke skal benyttes i rekrutteringsøyemed. Dette støttes av Private avtalespesialisters 
forening (PSL), som i sitt prinsipprogram ikke ønsker oppsplitting av 100 % avtalehjemler for 
avtalespesialistene. PSL har imidlertid ikke noe i mot deltidshjemler hvor det er faglig og 
geografisk begrunnet. 
 
§ 8-4 og 8-5-: «Fullt driftstilskudd forutsetter gjennomsnittlig 37,5 timer per uke. i minst 44 uker. per år med 
behandlende virksomhet inkludert administrasjon av praksis». 
 
Dette kan fravikes dersom det foreligger særlige grunner for det. Rammeavtalen har også 
bestemmelser om bruk av vikarer (§ 8-5). Avtalespesialisten sender søknad til RHF om mulighet 
for inntak av vikar. Det skal ved søknaden legges ved et samtykke fra vikarens hovedarbeidsgiver, 
til at vikaren kan arbeide i privatpraksis. 
 
Vikariatets lengde varierer fra måneder til år. Det gis tillatelse til bruk av vikar ved sykdom og 
permisjon, for eksempel forskningspermisjon og tillitsvalgtarbeid. 
 
Handlingsrom: Reguleringene ligner på et «ansettelsesforhold», med unntak av at 
avtalespesialisten finner vikaren selv. Erfaringene har vist at det kan være behov for reguleringer 
for å forebygge «tomgang» i spesialpraksis og situasjoner der hjemmelsinnehaver tar seg fri til 
aktiviteter som ikke er direkte relatert til praksis / kompetanseutvikling i spesialiteten.  
 
§ 9 Varighet og oppsigelse 
Driftsavtalen inngås uten tidsbegrensning, men avtalen opphører når legen har fylt 70 år. eller 
legen har mistet sin autorisasjon/spesialistgodkjenning. Eks. på mislighold av avtalen kan være: 
moms/skatteunndragelse, misbruk av trygdesystemet og manglende oppfylling av 
rapporteringsplikten mv. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
Legens yrkesutøvelse kan innebære brudd på forsvarlighetsplikten i Helsepersonelloven § 4, jf. 
også ovenfor om tap av autorisasjon. 
 
§ 10 Virkning av opphør og omdisponering 
Inneholder bestemmelser om overdragelsesgodtgjørelse som kan kreves når hjemmelen 
opphører, omlokaliseres, omdisponeres eller inndras. 
 
§ 10.1: Ved frivillig avgang/opphør: ”overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overdragende 
lege. RHF er ikke part i denne avtalen”. Ved tvist mellom partene om overdragelsessummen, 
fastsettes denne av en oppnevnt nemnd. 
 
§ 10.2: Bestemmelser ved omlokalisering og omdisponering av hjemmelen. 
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Handlingsrom: RHF plikter å gi kompensasjon for det økonomiske tap legen lider som følge av 
at han ikke kan overdra praksisen etter § 10.1. Beløpet er begrenset oppad til maksimalt 550.000,- 
fra Helse Midt-Norge RHF, som tilsvarer ca. et halvt års driftstilskudd. 
 
 
§ 11 Spesialistlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
Partene har forpliktet seg til å opprette et samarbeidsutvalg. Utvalget består av 3 representanter 
fra hver av partene, og ledes vekselvis av Helse Midt-Norge RHF og PSL.    
 
Utvalgets mandat er: «Samarbeidsutvalget (SU) mellom Helse Midt-Norge RHF og de privatpraktiserende 
legespesialistene med driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF er opprettet i medhold av § 11 i Rammeavtalen 
mellom Den norske Lægeforening og de regionale helseforetak om avtalepraksis for legespesialister. 
SU i helseregionen består av tre representanter for PSL og tre representanter utpekt av Helse Midt-Norge RHF.  
Ledervervet går på omgang mellom partene for ett år av gangen, mens sekretariatsfunksjonen går på omgang 
mellom partene fra møte til møte.  
 
SU skal bidra til å fremme nødvendig samarbeid og samhandling mellom RHFet og legespesialistene med 
driftsavtale i regionen. 
 
SU er et rådgivende utvalg uten beslutningsmyndighet.  Partene plikter i hht rammeavtalens § 11 å legge fram for 
SU saker av betydning for privat spesialistpraksis fra sine respektive ståsted.  For øvrig skal RHF holde SU 
orientert om regionale planer og lignende av betydning for drift av avtalepraksis. 
 
SU skal møtes 2 – 4 ganger årlig.» 
 
§ 12 Seniorpolitikk 
Når avtalespesialisten har fylt 62 år, kan vedkommende anmode RHFet om å få dele sin praksis 
med en annen spesialist for en periode på fem år. Det vises fleksibilitet med hensyn til 
tidspunktet for når avtalespesialisten ønsker avlastning (62 – 65 år). Begge legene må drive 
praksisen i lokalene til seniorspesialisten. Reglene om utlysning, tildeling, avtaleinngåelse og 
opphør av driftsavtalen følger bestemmelsene i rammeavtalen. 
 
Praksis er at seniorspesialisten deltar under intervjuene av søkere til deltidshjemmelen. 
Vedkommende har også uttalerett og denne uttalelsen skal tillegges stor vekt, sml. bestemmelsene 
ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis. Legen som tilbys deltidshjemmel vil ha 
opsjon på resterende hjemmel når seniorspesialisten går av med pensjon. 
 

3.2.3 Forholdet mellom rammeavtalen og de individuelle avtalene 

I dag er avtalene organisert slik at alle viktige individuelle rettigheter og plikter avtales mellom 
RHF, Den norske legeforening og Norsk Psykologforening (NPF). Den individuelle avtalen er på 
sin side kortfattet og inneholder svært få individuelle rettigheter og plikter. I de individuelle 
avtalene står det at ”Legens rettigheter og plikter følger av den til enhver tid gjeldende avtale om avtalepraksis 
for legespesialister inngått mellom regionale helseforetak og Den norske legeforening”.  
 
Selv om legene er selvstendig næringsdrivende, innebærer en slik formulering at rammeavtalen 
langt på vei får samme virkninger som en tariffavtale har i et ansettelsesforhold. For det første 
sies det klart at det er den til enhver tid gjeldende rammeavtalen som får anvendelse. Dette må 
innebære at endringer som avtales mellom RHF og Dnlf får direkte virkning i de individuelle 
avtalene uten at den enkelte avtalespesialist kan motsette seg dette. Det vil i utgangpunktet 
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innebære at det ikke kan avtales avvikende løsninger i den individuelle avtalen. Rammeavtalens 
virkninger vil altså ligne ufravikelighetsprinsippet som gjelder ved tariffavtaler.  
 
For det andre innebærer det at rammeavtalen i praksis vil ha ettervirkninger på individuelt 
grunnlag. Dersom rammeavtalen blir sagt opp, kan man rimeligvis ikke stå uten noen regulering 
av individuelle rettigheter og plikter i den individuelle avtale. Det innebærer i praksis at 
rammeavtalens regulering vil gjelde i de individuelle selv om rammeavtalen blir sagt opp, inntil en 
har avtalt andre ordninger i hver individuelle avtale.  

3.2.4 Økonomiske rammebetingelser for avtalepraksis 

Avtalespesialisttjenesten finansieres ved driftstilskudd, trygderefusjon og pasientenes 
egenandeler. Den norske legeforening, Den norske psykologforening og de regionale 
helseforetakene har etablert normtall for normalaktivitet per år i form av antall kontakter per 
spesialist. Normtallene inneholder tall for hvor mange konsultasjoner som forventes utført i løpet 
av ett år i full stilling. Disse varierer avhengig av spesialitet.  
 
Gjennom rammeavtalene er det inngått sentrale avtaler om økonomiske vilkår for 
avtalespesialistene, herunder blant annet tilskudd til drift. Driftstilskuddet skal avspeile praksisens 
driftsutgifter som blant annet lokaler, teknisk/medisinsk utstyr og hjelpepersonell. 
 
Fra og med 1.7.2010 gjelder følgende driftstilskudd for legespesialister: 
Klasse 1:    744 120 NOK  
Klasse 2:    864 420 NOK 
Klasse 3: 1 108 140 NOK 
 
Driftstilskuddet for psykologer er fra 01.07.11 til og med juni 2012 på kr. 417 648. 
 
Takster i henhold til gjeldende forskrifter: 
 
For legespesialister: «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege». 
Legeforeningen gir ut oppdaterte versjoner av «Normaltariff for privat spesialistpraksis». 
 
For psykologspesialister: «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos 
psykologer». 
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3.2.5 Avtalespesialister per opptaksområde 

 
I tabellene i de påfølgende delkapitlene (3.2.5 til 3.2.9) presenteres 2009-tall for aktiviteten hos 
avtalespesialistene. Årsaken til at 2010-tall ikke er brukt er at kvaliteten og komplettheten er for 
dårlig til at tall for 2010 kan publiseres (ifølge NPR). Aktivitetstallet i tabellen inkluderer direkte 

konsultasjoner og tiltak 
samt lysbehandling. Dette 
sikrer et mest mulig likt 
sammenlikningsgrunnlag 
med den polikliniske 
aktiviteten ved sykehusene. 
Den polikliniske aktiviteten 
blant avtalespesialister 
gjennomgås mer i detalj i 
kapittel 0. 
 
Tabellen viser stor 
variasjon i antall 
avtalespesialister og totalt 
antall konsultasjoner utført 

av avtalespesialister per sykehusområde. Færrest avtalespesialisthjemler har sykehusområdet 
Orkdal med 2 hjemler, Kristiansund med 4 og Volda med 5. St. Olavs sykehusområde har over 
halvparten (78) av HMNs totale antall avtalespesialisthjemler innenfor sitt opptaksområde.  Disse 
avtalespesialistene stod for 44 % av totalt antall konsultasjoner utført av avtalespesialistene i 
HMN i 2009.  
 
Analyse av forholdet mellom antall hjemler og antall årsverk per sykehusområde viser at 
Levanger sykehusområde og Molde sykehusområde har størst årsverksandelen per hjemmel med 
hhv 79 % og 74 %. På motsett ende av skalaen er Ålesund- og St. Olavs Hospital sykehusområde 
som begge har 59 %. Orkdal sykehusområde har enda lavere gjennomsnittlig årsverksandel for 
avtalespesialistene med gjennomsnittlig 20 % per hjemmel, men har kun to hjemler i 
sykehusområdet. Vurderes antall hjemler per sykehusområde må det, blant annet, sees i forhold 
til befolknings størrelse, behov og nærhet til andre sykehusområder. 
 
Beregning av gjennomsnittlig hjemmelsstørrelse (antall hjemler / antall årsverk) per 
helseforetaksområde viser at Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde i gjennomsnitt har 73% 
årsverksandel innen somatikk og 78 % innen psykisk helsevern. Tilsvarende tall for St. Olavs 
Hospital helseforetaksområde er 67 % innen somatikk og 46 % innen psykisk helsevern, mens 
det for Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde er 48 % innen somatikk og 89 % innen 
psykisk helsevern.  
 
61 av 140 hjemler er knyttet til psykisk helsevern. Disse 61 hjemlene fordeles mellom 9 hjemler i 
Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde, 35 ved St. Olavs Hospital helseforetaksområde og 
17 hjemler i Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde. 
 

  

 

Tabell 1 Avtalespesialister per opptaksområde 

Sykehusområde
Antall 

hjemler
Årsverk

Sum direkte 

konsultasjoner og tiltak 

og lysbehandling 2009

Namsos sykehus 8              5,3 31 599                           

Levanger sykehus 17            13,4 42 421                           

St. Olavs Hospital 78            46,05 103 630                         

Orkdal sykehus 2              0,4 594                                

Molde sykehus 9              6,7 14 058                           

Kristiansund sykehus 4              4               16 623                           

Ålesund sykehus 17            10 21 896                           

Volda sykehus 5              3,4 3 924                             

Totalt 140           88,95 234 745                         

Avtalespesialister i HMN per sykehusområde



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 29 av 111 

3.2.6 Avtalespesialister og leger per 1000 innbygger  

Figuren under viser antall årsverk blant avtalespesialistene innen somatikk og psykisk helsevern 
per helseforetaksområde og ansatte legeårsverk i helseforetakene. Figuren viser antall årsverk per 
1000 innbyggere. Beregningen tar utgangspunkt i de innrapporterte årsverkene for 
avtalespesialister som beskrevet i 3.2.5 og ansatte legeårsverk som beskrevet mer i kapittel 4.1. 
 

 
Figur 2 Avtalespesialister per helseforetaksområde og leger ved helseforetak 
 

For avtalespesialistene viser figuren at det er St. Olavs Hospitals helseforetaksområde som har 
flest årsverk per 1000 innbyggere innen somatikk med 0,10 årsverk per 1000 innbygger. Færrest 
har Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde med 0,03 årsverk. Innen psykisk helsevern, 
sum psykologer og psykiatere, er det relativt likt mellom de tre foretakene. 
  
For ansatte legeårsverk innen somatikk og psykisk helsevern (psykiatere) i de ulike foretakene, 
viser figuren at St. Olavs Hospital HF har flest legeårsverk (sum overleger og LIS) per 1000 
innbyggere for somatikk. Dette er også naturlig med tanke på sykehusets rolle som regionens 
universitetssykehus. I Helse Nord-Trøndelag HF er det 1,08 legeårsverk per 1000 innbyggere, 
mens det i Helse Møre og Romsdal HF er 1,22.  
 
Innen psykisk helsevern er det, som for avtalespesialistene, Helse Møre og Romsdal HF som har 
flest legeårsverk per 1000 innbyggere med 0,4. St. Olavs Hospital HF har færrest legeårsverk med 
0,33 årsverk per 1000 innbygger, mens Helse Nord-Trøndelag HF har 0,36 legeårsverk per 1000 
innbyggere. 
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3.2.7 Avtalespesialister per fagområde 

En vurdering av antall avtalespesialister per fagområde i hele Helse Midt-Norge viser store 
forskjeller mellom de ulike fagområdene i gjennomsnittlig hjemmelsstørrelse.  
 

De største 
hjemmelstørrelsene 
(gjennomsnitt) er innenfor 
hud og veneriske 
sykdommer med 90 % og 
innen fødselshjelp og 
kvinnesykdommer med 
87 %. 
 
Det er kun øre-nese-hals (16) 
og øyesykdommer (23) som 
har flere enn 10 hjemler 
innenfor somatikk.  Innen 
psykisk helsevern er det 
henholdsvis 11 og 50 hjemler 
innen psykiatri og psykologi. 
Målt i årsverk er det 7,25 
innen psykiatri og 31,1 innen 
psykologi. 
 

Det er også stor forskjell på hvilken grad de ulike helseforetaksområdene benytter 
avtalespesialister. Innenfor fagområder som barn, generell kirurgi og onkologi er det kun St. 
Olavs Hospitals helseforetaksområde som har avtalespesialisthjemler. Innenfor øye, det området 
med flest hjemler innen somatikk, er det 8 avtalespesialister i Helse Nord-Trøndelags 
helseforetaksområde, 10 i St. Olavs Hospitals helseforetaksområde og 5 i Helse Møre og 
Romsdals helseforetaksområde.  Helse Møre og Romsdals helseforetaksområde har ingen hjemler 
innen hud og veneriske sykdommer, de to andre helseforetaksområdene har henholdsvis 3 (Helse 

Fagområde

Helse Nord-

Trøndelag 

helseforetaks-

område

St. Olavs 

Hospital 

helseforetaks-

område

Helse Møre og 

Romsdal 

helseforetaks-

område

Sum

Anestesiologi 0 3 1 4

Barn 0 5 0 5

Fys. medisin og rehabilitering 0 0 1 1

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 0 4 2 6

Generell indremedisin 0 4 1 5

Generell kirurgi 0 2 0 2

Hjerte 0 1 1 2

Hud- og veneriske sykdommer 3 5 0 8

Lunge 0 1 1 2

Nevrologi 1 2 0 3

Onkologi 0 1 0 1

Ortopedisk kirurgi 0 0 1 1

Øre-nese-hals 4 7 5 16

Øyesykdommer 8 10 5 23

Delsum somatikk 16 45 18 79

Psykiatri 2 7 2 11

Psykologi 7 28 15 50

Delsum psykisk helsevern 9 35 17 61

Totalt per helseforetaksområde 25 80 35 140

Tabell 3: Fordeling av antall avtalespesialister per fagområde og per helseforetak somatikk 

Tabell 2: Avtalespesialister per fagområde i HMN 

Fagområde
Antall 

hjemler
Årsverk

Gjennomsnitt 

hjemmel

Anestesiologi 4 0,8          20 %

Barn 5 4,2          84 %

Fys. medisin og rehabilitering 1 0,2          20 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 6 5,2          87 %

Generell indremedisin 5 3,53        71 %

Generell kirurgi 2 0,4          20 %

Hjerte 2 1,2          60 %

Hud- og veneriske sykdommer 8 7,2          90 %

Lunge 2 2             85 %

Nevrologi 3 2             57 %

Onkologi 1 0,3          30 %

Ortopedisk kirurgi 1 0,2          20 %

Øre-nese-hals 16 8,27        52 %

Øyesykdommer 23 15,7        68 %

Delsum somatikk 79 50,60      64 %

Psykiatri 11 7,25        66 %

Psykologi 50 31,1        62 %

Delsum psykisk helsevern 61 38,35      63 %

Samlet HMN 140 88,95      64 %

Avtalespesialister i HMN
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Nord-Trøndelag) og 8 hjemler (St. Olavs Hospital).  
 
Felles for de tre helseforetaksområde er at de alle har avtalespesialister innenfor fagområdene 
psykologi, psykiatri, øre-nese-hals (ØNH) og øyesykdommer. Disse fire fagområdene står for 71 
% av antall avtalespesialisthjemler.  
 

3.2.8 Geografisk spredning av avtalespesialistene 

Ca. 20 % av kommunene i HMNs opptaksområde har avtalespesialister i sin kommune. Kartet 
viser den geografiske spredningen av avtalespesialister i 2009/2010.  
 
De aller fleste avtalespesialister er lokalisert i sykehuskommuner eller nabokommunene. Det er 
kun avtalespesialistene i Oppdal og Midtre Gauldal som er lokalisert med en stor geografisk 
avstand til et sykehus i HMN. I Røros er det 4 avtalespesialister. 
 
Som beskrevet tidligere står fagområdene psykologi, psykiatri, øre-nese-hals og øyesykdommer 
for 71 % av antallet spesialister. Disse fagområdene er også plassert relativt nær et sykehus, 81 % 
av avtalespesialistene er lokalisert i en kommune med et sykehus. For de resterende fagområdene 
virker det ikke å være noen klare trender for hvor spesialistene er lokalisert.  

  
Figur 3 Geografisk spredning av avtalespesialister 

 
Helse Midt-Norge har også en rekke lysstasjoner i regionen. Disse befinner seg i Brekstad, 
Kolvereid, Kristiansund, Levanger, Oppdal, Røros, Stjørdal, Trondheim, Volda og Ålesund. 
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3.2.9 Antall hjemler sammenliknet med landsgjennomsnittet 

 
I Helsedirektoratets rapport «Aktivitetsdata for avtalespesialister 2009» 11 gis det en oversikt over 
bruken av avtalespesialister innenfor de ulike fagområdene og helseregionene i 2009.  Tabellen 
under gir en oppsummering av vedlegg 4 og 11 i rapporten og gir en oversikt over antall 
driftshjemler innen somatikk og psykisk helsevern totalt i Norge. I tabellen sammenstilles disse 
tallene med prosjektets datainnsamling av antall hjemler i HMN i 2009/2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innen revmatologi har ikke HMN noen hjemler mens det på landsbasis er 15.  

Tabellen over gir en oversikt over antall hjemler i Norge og i HMN, men sier ikke noe om antall 
hjemler sett opp mot befolkningsstørrelsen. Sammenliknes antall hjemler per 100.000 innbyggere 
kan det gi oss en indikasjon på områder som bør analyseres videre. Det er viktig å påpeke at 
prosjektet i denne sammenheng vurderer antall hjemler og ikke legeårsverk. Dette kan gi et noe 
skjevt bilde da det, for eksempel, innen psykologi i HMN er 50 hjemler, men kun 31 årsverk. Selv 
om Helsedirektoratets rapport «Aktivitetsdata for avtalespesialister 2009» ikke gir noen detaljert 
oversikt over antall legeårsverk er det naturlig å anta at det også på landsbasis finnes en rekke 
deltidshjemler.  
 
Tabellen på neste tar viser gjennomsnittlig antall hjemler per 100.000 innbygger i Norge og HMN 
RHF. Videre er fagområder hvor HMN RHF avviker +/- 20 % fra landsgjennomsnittet målt i 
antall avtalespesialisthjemler per 100.000 innbyggere markert. Grønt indikerer +20 % flere 
hjemler enn landsgjennomsnittet, mens rødt indikerer -20 % avvik, gult indikerer lik 
landsgjennomsnittet (+/- 20 %). 
 

                                                 
11 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-form-blant-voksne-og-eldre-/PublishingImages/ny-aktivitetsdata-for-
306999a.pdf 

Anestesi 22 4

Barn 32 5

Fysikalsk medisin 7 1

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 97 6

Hud 67 8

Indremedisin 118 9

Kirurgi 41 3

Nevrologi 26 3

Onkologi 1 1

Radiologi 1 0

Revmatologi 15 0

Øre-nese-hals 130 16

Øye 194 23

Somatikk 751 79

Psykiatri 270 11

Psykologi 560 50

Psykisk helsevern 830 61

Sum totalt 1581 140

Fagområde

Antall hjemler 

Norge (2009)

Antall hjemler HMN 

(2009/2010)

Tabell 4: Hjemler per fagområde 
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Tabell 5: Hjemler per 100.000 innbygger i Norge og HMN 

Som tabellen viser er det kun innen anestesi at HMN har betydelig flere hjemler per 100.000 
innbyggere enn landsgjennomsnittet.  Total antall hjemler per 100.000 innbyggere, inkludert tall 
fra HMN, er omtrent 32 avtalespesialister på landsbasis. I HMN er tilsvarende tall 21, med andre 
ord vesentlig mindre enn gjennomsnittet i Norge. 
 
Det er flere fagområder med få hjemler, en eventuell endring i antall hjemler vil derfor få store 
konsekvenser i beregningen av antall hjemler per 100.000 innbyggere. Til tross for usikkerhet kan 
sammenstillingen allikevel benyttes som grunnlag for diskusjon og identifisering av aktuelle 
fagområder for videre analyse. 
 
  

Anestesi 22 0,4 4 0,6 1,0

Barn 32 0,7 5 0,7 0,0

Fysikalsk medisin 7 0,1 1 0,1 0,0

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 97 2,0 6 0,9 -1,0

Hud 67 1,4 8 1,2 0,0

Indremedisin 118 2,4 9 1,3 -1,0

Kirurgi 41 0,8 3 0,4 -1,0

Nevrologi 26 0,5 3 0,4 -1,0

Onkologi 1 0,0 1 0,1 0,0

Radiologi 1 0,0 0 0,0 0,0

Revmatologi 15 0,3 0 0,0 -1,0

Øre-nese-hals 130 2,6 16 2,4 0,0

Øye 194 3,9 23 3,4 0,0

Somatikk 751 15,3 79 11,6 -1,0

Psykiatri 270 5,5 11 1,6 -1,0

Psykologi 560 11,4 50 7,4 -1,0

Psykisk helsevern 830 16,9 61 9,0 -1,0

Sum totalt 1581 32,1 140 20,6 -1,0

Antall hjemler i 

HMN

Per 100' 

innbyg. HMN
Avvik

Fagområde

Antall hjemler i 

Norge

Per 100' innbyg. 

Norge
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3.3 Private sykehus 

Fritt sykehusvalg gir pasienter med henvisning til vurdering/undersøkelse/behandling i 
spesialisthelsetjenesten under gitte forutsetninger rett til å velge sykehus/behandlingssted12. 
Pasienten kan velge mellom offentlige sykehus eller utvalgte private sykehus de regionale 
helseforetakene har avtale med. 
 
HMN har i dag avtale med 4 private sykehus13 

 Medi 3 

 Rosenborgklinikken 

 Klinikk Stokkan 

 Aleris sykehus og medisinske senter 
 
HMNs avtale med disse sykehusene omfatter i det alt vesentlige dagkirurgi.  Eventuelle 
polikliniske besøk i tilslutning til dagkirurgien og polikliniske besøk fra selvbetalende pasienter 
rapporteres ikke til HMN eller NPR og er derfor ikke inkludert i tallmaterialet i denne rapporten.  
 
Polikliniske besøk ved FysMed-klinikken AS i Trondheim blir rapportert som ordinære 
polikliniske konsultasjoner.  Det er i det alt vesentlige disse tallene som i denne rapporten 
fremkommer i aktivitetstall for private sykehus. 
 
 

  

                                                 
12 http://www.frittsykehusvalg.no/Rettigheter/ 
13 http://www.helse-midt.no/no/Pasient/Behandlingstilbud/Avtaler-med-private-/ 



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 35 av 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Aktivitetsoversikt 
 
I dette kapittelet gis et overordnet bilde av aktiviteten ved sykehusene i Helse Midt-Norge (2010). Kapittelet 
starter med en beskrivelse av den polikliniske somatiske aktiviteten i HMN og tar videre for seg hvert enkelt 
sykehus og beskriver aktivitet per fagområde og antall legeårsverk per fagområde. For hvert sykehus beskrives den 
polikliniske somatiske aktiviteten samt en oversikt over direkte antall polikliniske tiltak innen barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) og voksenpsykiatrien (VOP) ved sykehusenheten. Videre i kapittel 4.3 presenteres en 
samlet oversikt over poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern per helseforetak, deretter presenteres, i kapittel 
4.4, den polikliniske aktiviteten innen somatikk og psykisk helsevern utført av avtalespesialistene.  
 
Den sentrale problemstillingen for prosjektet er hvordan HMN i fremtiden kan møte befolkningens økte behov for 
polikliniske konsultasjoner innen «små fagene», og i hvor stor grad denne økningen skal skje i form av flere 
hjemler og økte hjemmelstørrelser og/eller økt aktivitet på sykehusene. For å diskutere denne problemstillingen i 
fase 2 er det essensielt å ha en god kjennskap til dagens situasjon både per sykehus, per fagområde og dagens 
polikliniske aktivitet blant avtalespesialistene.  
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4.1 Samlet poliklinisk somatisk aktivitet i helseforetakene 

Figuren under illustrer samlet antall polikliniske konsultasjoner ved sykehusene i HMN i 2010 og 
størrelsesforholdene mellom de ulike sykehusene målt i polikliniske somatiske konsultasjoner. 
I HMN står St. Olavs Hospital og Ålesund sykehus for nær to tredjedeler av den polikliniske 
somatiske aktiviteten i regionen.  
 

Tallene i dette kapittelet er hentet fra RHFets 2010 rapportering til Norsk Pasientregister (NPR), 
og er også sammenstilt på avdelingsnivå basert på avdelingskodene i rapporteringen.  
 
For koding av diagnoser er det tatt utgangspunkt i den internasjonale statistiske klassifikasjonen 
av sykdommer og beslektede helseproblemer fra WHO, ICD-10. ICD er en forkortelse for 
“International Classification of Diseases”. Dette er en ren sykdomsklassifikasjon. ICD-10 
klassifiseringen sier noe om hva som feiler pasienten (diagnose), men gir i liten grad informasjon 
om behandling. Systemet består av 21 hovedkapitler (ICD-10) som igjen kan splittes i 
kategoriblokker og enkeltkategorier.14 
 
I tabellen på neste side vises de samme konsultasjonene som over men fordelt per ICD-10 
kapittel.  
 

                                                 
14 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-form-blant-voksne-og-eldre-/PublishingImages/ny-aktivitetsdata-for-
306999a.pdf 

 
Figur 4: Totalt antall polikliniske konsultasjoner per sykehus i 2010 
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For enklere å kunne vurdere størrelsesforholdene mellom de ulike ICD-10 kapitlene er ICD-
kapittel 21 utelatt fra figuren under. ICD-10 kapittel 21 (Betydning for helsetilstand) kan betegnes 
som en samlepost og inneholder over 166.000 konsultasjoner. ICD-10 kapittel 21 er en 
samlegruppe hvor alle med Z-koder i hoveddiagnosegruppene registreres. Det betyr at alle ISF-
regler som betinger at det skal benyttes Z-kode for å få rett refusjon som strålebehandling, 
cellegift, dialyse, rehabilitering med flere havner i dette kapittelet.  

Som figuren viser er det særlig innenfor muskel og skjelettsykdommer (kap 13), skader, 
forgiftning og annet (kap 19) og svulster (kap. 2) det er registrert en rekke polikliniske 
konsultasjoner. Disse tre kapitlene står for til sammen nær 193.000 av ca. 724.000 konsultasjoner.  
Videre viser figuren at ICD-10 kapitelene hud, sirkulasjonssystem, øye og øyets omgivelser alle er 
områder med mye poliklinisk aktivitet med omtrent 35-40.000 konsultasjoner hver.  
 
ICD-10 kapittel 5 viser polikliniske konsultasjoner innen «psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser». Det er viktig å påpeke at dette kun gjelder aktivitet registrert innenfor dette 

 

 
Figur 5: Antall konsultasjoner per ICD-10 kapittel (1-19) og sykehus 2010 

ICD-10 kapittelKap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Kap. 13 Kap. 14 Kap. 15 Kap. 16Kap. 17 Kap. 18 Kap. 19

St. Olav 3 272 28 699 1 502 10 806 1 910 12 494 15 637 7 622   17 787 8 256   13 826 16 384 30 155 16 178 7 665   1 392 5 755 19 531 16 791 

Ålesund 916    12 573 1 076 7 871   821    4 200   6 110   9 112   4 354   4 012   6 536   11 999 11 834 5 302   3 750   411    2 162 4 485   11 614 

Molde 360    3 075   296    2 957   136    4 399   7 577   8 836   3 422   2 740   3 581   612      6 367   1 700   1 018   12      458    3 443   6 058   

Levanger 532    3 049   456    2 801   699    1 406   26        41        2 708   2 245   3 596   1 289   8 767   3 612   1 752   56      627    2 798   8 315   

Kristiansund 258    2 904   310    1 500   400    617      11        2 766   1 526   633      1 629   7 755   5 021   2 892   716      20      413    1 400   7 156   

Namsos 72      1 425   116    2 428   463    1 244   4 847   2 076   1 697   1 161   1 384   535      4 996   1 895   643      -     248    1 855   3 405   

Orkdal 199    1 052   47      672      114    224      7          18        4 178   1 377   1 528   363      7 423   1 997   579      49      29      1 324   4 296   

Volda 72      2 282   308    590      45      421      -       4          1 807   453      1 187   1 273   1 798   1 806   544      44      35      950      3 922   

Sum 5 681 55 059 4 111 29 625 4 588 25 005 34 215 30 475 37 479 20 877 33 267 40 210 76 361 35 382 16 667 1 984 9 727 35 786 61 557 
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ICD-10 kapittelet ved somatiske sykehus. En egen oversikt over aktivitet innen psykisk helsevern 
presenteres i kapittel 4.3. 
 
I vedlegg 12.1 presenteres den polikliniske aktiviteten per fagområde.  
 

4.2 Aktivitet per sykehus 

I det påfølgende delkapittelet presenteres den polikliniske aktiviteten per sykehusavdeling i 
HMN. Med konsultasjoner menes antall direkte konsultasjoner samt lysbehandlinger innen 
somatikk og direkte tiltak innen psykisk helsevern. For mer informasjon, se kapittel 3.2.5. 
 
Det er de ulike avdelingene/fagområdene på sykehusene som registrerer aktiviteten i ICD-10 
koder. Når konsultasjonene deles opp i fagområdene er det forskjell på hvordan dette rapporteres 
inn. En nærmere analyse av medisin og kirurgi viser at disse to fagområdene til dels, og særlig ved 
mindre sykehus, benyttes som en samlepost for registrering av poliklinisk aktivitet. Med bakgrunn 
i dette er det primært fokusert på ICD-10 nivå i denne fremstillingen. I vedlegg 12.3 vises den 
samme polikliniske aktiviteten, men fordelt per sykehus.  
 
Tallene er hentet fra RHF-ets rapportering til Norsk Pasientregister (NPR), og er sammenstilt på 
avdelingsnivå basert på avdelingskodene i rapporteringen. Legeårsverk er hentet fra prosjekt 
«Kompetanse og kapasitet – Kompetansestyring - legespesialister» (2012). Legeårsverkene er omregnet fra 
deltid til heltidsstillinger og er henter fra NR-basen. Noen få justeringer er foretatt der NR-
databasen ikke er oppdatert. 
 
For hvert sykehus beskrives den polikliniske somatiske aktiviteten samt en oversikt over direkte 
antall polikliniske tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og voksenpsykiatrien (VOP) 
ved sykehusenheten. Videre i kapittel 4.3 presenteres en samlet oversikt over poliklinisk aktivitet 
innen psykisk helsevern, deretter presenteres den polikliniske aktiviteten, somatikk og psykisk 
helsevern, utført av avtalespesialistene i kapittel 4.4.  
 
Å knytte en befolkning til et spesifikt sykehus sitt opptaksområde kan være problematisk da 
pasienten ofte får en type behandling vet et sykehus og en annen type behandling ved et annet. I 
de fleste av analysene i de kommende kapitler er tallene presentert på helseforetaksnivå. For 
komplett oversikt over opptaksområde per kommune som er lagt til grunn i arbeidet, se vedlegg 
12.4. 
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4.2.1 Aktivitet Helse Nord-Trøndelag HF 

Dette underkapittelet vil gi en overordnet presentasjon av den polikliniske aktiviteten ved de to 
sykehusene som tilhører Helse Nord Trøndelag HF, hhv Sykehuset Namsos og Sykehuset 
Levanger, med fokus på det polikliniske tilbudet.  
 
Helse Nord Trøndelag HF har et samlet opptaksområde på ca. 135.000 innbyggere.  
 

4.2.1.1 Sykehuset Namsos  

Namsos er HMNs nordligste sykehus. Sykehuset 
har et opptaksområde på nesten 39.000 
innbyggere og har dermed det minste 
befolkningsgrunnlaget av sykehusene i HMN.  
 
Totalt har sykehuset en somatisk aktivitet på 
over 40.000 somatiske konsultasjoner. I tillegg er 
det registrert ca. 2500 direkte tiltak på BUP 
poliklinikk og 10.500 tiltak på VOP.  I tillegg er 
det i underkant av 2.000 tiltak ved DPS 
Kolvereid som ikke er inkludert i tabellen under.  
 
Innen somatikk er det innenfor ortopedi og øye 

det er registret flest polikliniske konsultasjoner.  Det er registrert 72 legeårsverk (overlege og LIS), 
hvorav 55 er innen somatikk.  

 
Tabell 6: Polikliniske konsultasjoner15 og legeårsverk16 Namsos sykehus 

 
 

                                                 
15 Tallene er hentet fra RHF-ets rapportering til Norsk Pasientregister (NPR), og er sammenstilt på avdelingsnivå basert på 
avdelingskodene i rapporteringen. 
16 Legeårsverk er hentet fra prosjekt «Kompetanse og kapasitet – Kompetansestyring -  legespesialister» (2012). Legeårsverkene 
er omregnet fra deltid til heltidsstillinger og er henter fra NR-basen. Noen få justeringer der NR-databasen ikke er oppdatert.  

Namsos
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Ortopedisk avd 7 487                Anestesiologi 5,0          3,0          
Øyeavd 7 147                Blod 2,0          -          

Kirurgisk avd 6 619                Endokrinologi -          1,0          

Medisinsk avd 6 191                Fordøyelse 1,0          -          

ØNH avd 3 166                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 3,0          1,0          

Gynekologisk avd 2 840                Gastrokirurgi 1,0          -          

Rehab avd 2 083                Generell indremedisin 4,0          5,0          

Barneavd 1 393                Geriatri 1,0          1,0          

Fødeavd 1 316                Generell kirurgi 2,0          3,0          

Nevrologisk avd 1 178                Hjerte 1,0          -          

Habilitering barn 466                   Nevrologi 3,0          1,0          

Gynekologisk avd Steinkjer 343                   Ortopedisk kirurgi 4,0          2,0          

Medisinsk avd Nærøy 132                   Urologi 2,0          -          

Anestesi avd 48                     Øre-nese-hals 3,0          1,0          

Somatisk konsultasjoner (2010) 40 409              Øyesykdommer 4,0          1,0          

Sum årsverk somatikk 36           19           

BUP tiltak 2 451                Psykiatri 8,2          5,8          

VOP tiltak 10 529              Barne og ungdomspsykiatri 2,0          1,0          

Sum årsverk psykisk helsevern 10,2        6,8          
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4.2.1.2 Sykehuset Levanger  

Levanger sykehus har det nest høyeste 
befolkningsgrunnlaget i HMN. Sykehuset har et 
opptaksområde på nesten 96.000 innbyggere.  
 
Sykehuset hadde en poliklinisk somatisk 
aktivitet på over 59.000 konsultasjoner i 2010 
samt nesten 8.000 BUP tiltak og nesten 18.000 
VOP tiltak. I tillegg er det registrert i underkant 
av 6.000 tiltak ved DPS Stjørdal som ikke er 
inkludert i tabellen under.  
 
Innen somatikk har sykehuset flest polikliniske 
konsultasjoner innen medisin og ortopedi. 

Levanger sykehus og de øvrige mindre sykehusene i regionen har en uforholdsmessig stor andel 
konsultasjoner innen medisin og kirurgi. Dette skyldes sannsynligvis ulik registreringspraksis og at 
disse to avdelingene ofte benyttes som «samleposter». Ulik registreringspraksis kan gi store 
forskjeller i aktivitetstallene.  
 
Totalt er det registrert 90 legeårsverk innen somatikk (Overlege og LIS) og 31,5 legeårsverk innen 
psykisk helsevern. 
 

 

Tabell 7: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Levanger sykehus17 

 
 

                                                 
17 For kildeinformasjon, se Namsos 

Levanger
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Medisinsk avd. 14 093              Anestesiologi 6,0          5,0          

Ortopedisk avd 13 016              Barn 4,0          4,0          
Kirurgisk avd 8 833                Blod 1,0          -          

Gynekologisk avd 7 737                Endokrinologi 1,0          -          

Rehabilitering 6 756                Fordøyelse 2,0          1,0          

Barneavd. 6 102                Fys. medisin og rehabilitering 4,0          3,0          

Habilitering barn 1 422                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,0          4,0          

Gyn DMS Stjørdal 445                   Gastrokirurgi 3,0          2,0          

Ortopedisk DMS Stjørdal 397                   Generell indremedisin 1,0          10,0        

Medisinsk avd DMS Stjørdal 216                   Geriatri 2,0          1,0          

Palliativ enh 15                     Generell kirurgi 2,0          3,0          

Behand. ved pas. hotell 11                     Hjerte 3,0          -          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 59 043              Infeksjon 1,0          -          

Lunge 3,0          1,0          

BUP tiltak 7 873                Nevrologi 2,0          -          

VOP tiltak 17 781              Nyre 3,0          -          

Ortopedisk kirurgi 6,0          4,0          

Urologi 2,0          1,0          

Sum årsverk somatikk 51           39           

Psykiatri 15,5        8,0          

Barne og ungdomspsykiatri 4,0          4,0          

Sum årsverk psykisk helsevern 19,5        12,0        
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4.2.2 Aktivitet St. Olavs Hospital HF 

Dette underkapittelet vil gi en overordnet presentasjon av aktiviteten ved de to sykehusene som 
tilhører St. Olavs Hospital HF, hhv Sykehuset St. Olavs Hospital og Orkdal sykehus. St. Olavs 
Hospital HF har som helseforetak et samlet opptaksområde på over 300.000 innbyggere.  

4.2.3 St. Olavs Hospital 

St. Olavs Hospital står for nesten halvparten av 
den somatiske polikliniske aktiviteten i HMN. 
Sykehuset har det største opptaksområdet med 
over 246.000 innbyggere.  
 
Aktivitetsrapporteringen innen somatikk for 
poliklinikken ved St. Olavs Hospital fordeler seg 
over flere avdelinger enn ved de mindre 
sykehusene og gir således en langt mer detaljert 
oversikt over aktiviteten. Den polikliniske 
aktiviteten er derfor ikke i alle tilfeller direkte 
sammenlignbar med de andre.  

 
Det ble i 2010 registrert over somatiske 322.000 konsultasjoner ved St. Olavs Hospital. Videre ble 
det registrert over 45.000 BUP tiltak, ca. 11.000 VOP tiltak og nesten 5000 innen habiliterings-
tjenesten for voksne. I tillegg kommer DPS VOP Nidaros og DPS VOP Tiller med over 62.000 
tiltak. Disse er ikke inkludert i tabellen på neste side. 
 
Totalt er det 585 legeårsverk (Overlege og LIS) ved St. Olavs Hospital, 486 innen somatikk og 99 
innen psykisk helsevern. 
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Tabell 8: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – St. Olavs hospital18  

                                                 
18 For kildeinformasjon, se Namsos 

St. Olav
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Ortopedisk avdeling 34 786              Arbeidsmedisin 4,0          2,0          

Kreftavdelingen 33 327              Anestesiologi 46,0        21,5        

Medisinsk avdeling 26 839              Barn 24,0        12,0        

Kirurgisk avdeling 24 214              Blod 5,0          2,0          

Avdeling fysioterapi 22 042              Endokrinologi 3,0          2,0          

Kvinneklinikken Føde 21 657              Fordøyelse 6,0          2,0          

Hudavdelingen 18 503              Fys. medisin og rehabilitering 10,0        9,0          

Barneavdelingen 18 018              Fødselshjelp og kvinnesykdommer 25,0        10,5        

Øyeavdelingen 17 833              Gastrokirurgi 8,0          5,0          

Kvinneklinikken Gyn 16 881              Generell indremedisin 4,0          20,0        

ØNH-avdelingen 15 658              Geriatri 5,0          4,0          
Nevrologisk avdeling 12 798              Generell kirurgi 8,0          11,5        

Hjertemedisinsk avdeling 7 938                Hjerte 19,0        4,5          

Fysikalsk medisin 7 316                Hud- og veneriske sykdommer 7,0          4,5          

Revmatologisk avdeling 7 018                Immunologi og transfusjonsmedisin 3,0          2,0          

Lungeavdelingen 6 107                Infeksjon 4,0          2,0          

Anestesiavdelingen 5 917                Karkirurgi 6,0          2,0          

Avdeling Ergoterapi 3 947                Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 2,0          1,0          

Røros div poliklinikker 3 805                Lunge 9,0          5,0          

Fosen DMS poliklinikk 3 743                Nevrokirurgi 7,0          6,5          

Trondsletten barnehabilitering 2 414                Nevrologi 7,5          9,0          

Kjeve/ansiktskirurgisk avdeling 2 273                Nyre 5,0          1,0          

Nevrokirurgisk avdeling 2 249                Ortopedisk kirurgi 35,0        12,5        

Medisinsk genetikk 2 004                Onkologi 17,0        11,5        

Akuttmottaket 1 765                Plastiskkirurgi 3,0          1,0          

Betania Malvik 846                   Thoraxkirurgi 5,0          3,5          

Avdeling Klinisk ernæring 772                   Urologi 8,0          2,0          

Hjerteavdelingen 550                   Øre-nese-hals 7,0          6,5          

Avdeling Sosionomi 381                   Øyesykdommer 11,0        6,5          

Yrkesmedisinsk avdeling 268                   Sum årsverk somatikk 303,5      182,5      

Lærings- og mestringssenter 225                   Psykiatri 52,0        25,0        

Totalt antall konsultasjoner (2010) 322 094            Barne og ungdomspsykiatri 12,0        10,0        

Sum årsverk psykisk helsevern 64,0        35,0        

BUP tiltak 45 097              

VOP tiltak 11 017              

Habiliteringstjenste for voksne 4 864                
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4.2.3.1 Orkdal sykehus 

Orkdal sykehus har en befolkning i 
opptaksområde på nesten 55.000 innbyggere. 
Orkdal sykehus er organisatorisk en del av St. 
Olavs Hospital. Sykehuset hadde i 2010 en 
registrert poliklinisk somatisk aktivitet på 
omtrent 28.000 konsultasjoner. Sykehuset 
hadde ingen registrerte tiltak innen psykisk 
helsevern, men Orkdal DPS (VOP) hadde 
omtrent 9.400 tiltak.  
 
Det er ikke registrert noen legeårsverk knyttet 
til psykisk helsevern ved Orkdal sykehus. Innen 
somatikk er det total 29 legeårsverk fordelt på 

19 overlegeårsverk og 10 LIS-årsverk.  
 
Av sykehusets over 28.000 konsultasjoner er det innenfor fysikalsk og ortopedisk avdeling det er 
registrert størst aktivitet med ca. 7-8000 konsultasjoner hver.  
 

 

Tabell 9: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Orkdal sykehus19 

 
 
 
 

  

                                                 
19 For kildeinformasjon, se Namsos 

Orkdal
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Fysikalsk avdeling 8 416                Anestesiologi 4,0          -          

Ortopedisk avdeling 7 330                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 2,0          -          

Medisinsk avdeling 4 563                Gastrokirurgi 1,0          -          

Kvinneklinikken Gyn 3 950                Generell indremedisin 2,0          7,0          

Kirurgisk avdeling 3 091                Generell kirurgi 1,0          2,0          

Kvinneklinikken Føde 705                   Hjerte 4,0          -          

Mottakelsen 37                     Ortopedisk kirurgi 4,0          1,0          

Urologi 1,0          -          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 28 092              Sum årsverk somatikk 19,0        10,0        
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4.2.4 Aktivitet Helse Møre og Romsdal HF 

Dette underkapittelet vil gi en overordnet presentasjon av aktiviteten ved de fire sykehusene som 
tilhører Helse Møre og Romsdal HF, hhv Kristiansund sykehus, Molde-, Ålesund- og Volda 
sjukehus, med fokus på det polikliniske tilbudet. Samlet har helseforetaket et opptaksområde på 
nærmere 250.000 innbyggere. 

4.2.4.1 Kristiansund sykehus 

Sykehuset har et opptaksområde på over 39.000 
innbyggere og er det nordligste av sykehusene i 
Helse Møre og Romsdal HF 20 . 
 
Sykehuset hadde en registrert aktivitet på nesten 
45.000 somatiske konsultasjoner med kirurgi 
som den største avdelingen med omtrent 
17.000 konsultasjoner. Innen BUP og VOP ble 
det registrert henholdsvis 5.800 og 16.100 tiltak.  
 
Ved hudavdelingen er det registret nesten 8.300 
direkte konsultasjoner og lysbehandlinger. Det 
er kun en overlege innen hudfaget ved 

sykehuset. Fagområdet hud, med en stor andel lysbehandling, er et godt eksempel på at det å 
benytte disse tallene til f.eks. å gjennomføre effektivitetsanalyser (antall konsultasjoner delt på 
antall legeårsverk) fordrer en større detaljkunnskap til både tallene og registreringspraksis enn hva 
som presenteres i tabellene.  Det er registrert totalt 58 legeårsverk (overlege og LIS). 

 
Tabell 10: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Kristiansund sykehus 

 

                                                 
20

 Surnadal kommune tilhører Kristiansund sykehus, men har ved en inkurie blitt lagt til Orkdal sykehus i analysene. Feilen ble 
oppdaget for sent til at analysematerialet kunne oppdateres.  Kommunen har ca. 6.000 innbyggere 

Kristiansund
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Kirurgisk avdeling 17 117              Anestesiologi 4,0          1,0          

Medisinsk avdeling 9 055                Barn 4,0          1,0          

Hudavdelingen 8 295                Blod 1,0          -          

ØNH-avdelinga 2 830                Fordøyelse 1,0          -          

Barneavdelingen 2 634                Fys. medisin og rehabilitering 1,0          -          

Kvinneklinikken Gyn 2 327                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 4,0          1,0          

Kvinneklinikken Føde 1 732                Gastrokirurgi 1,0          -          

Anestesiavdelinga 344                   Generell indremedisin 1,0          6,0          

Ortopedisk avdeling 264                   Geriatri 2,0          -          

Generell kirurgi 1,0          2,0          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 44 598              Hjerte 2,0          -          

Hud- og veneriske sykdommer 1,0          -          

BUP tiltak 5 810                Lunge 1,0          -          

VOP tiltak 16 121              Nyre 1,0          -          

Ortopedisk kirurgi 4,0          3,0          

Urologi 2,0          1,0          

Øre-nese-hals 1,0          -          

Sum årsverk somatikk 32,0        15,0        

Psykiatri 3,0          2,0          

Barne og ungdomspsykiatri 2,0          4,0          

Sum årsverk psykisk helsevern 5,0          6,0          
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4.2.4.2 Molde sjukehus 

Sykehuset har et opptaksområde med over 71.000 
innbyggere.  
 
Molde sjukehus hadde nesten 71.000 polikliniske 
konsultasjoner innen somatikk og 1.800 VOP 
tiltak.  
 
I tillegg hadde Molde DPS VOP og BUP nesten 
27.000 tiltak. Det er naturlig å se de 42 
legeårsverkene innen psykisk helsevern i 
sammenheng med DPS aktiviteten. Innen 
somatikk hadde sykehuset registret 75 legeårsverk.  

 
Innen somatikk er mesteparten av aktiviteten knyttet til kirurgi, ØNH og medisinsk avdeling.  
 

 

Tabell 11: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Molde sykehus21 

 
  

                                                 
21   For kildeinformasjon, se Namsos 

Molde
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Kirurgisk avdeling 17 346              Anestesiologi 6,0          3,0          

ØNH-avdelinga 12 767              Barn 1,0          1,0          

Medisinsk avdeling 10 133              Blod 1,0          -          

Øyeavdelinga 9 811                Endokrinologi 1,0          -          

Nevrologisk avdeling 8 669                Fordøyelse 2,0          -          

Kvinneklinikken Gyn 2 794                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,0          1,0          

Fysioterapi 2 699                Gastrokirurgi 3,0          -          

Kvinneklinikken Føde 2 440                Generell indremedisin 2,0          8,0          

Tann og kjeve avdelingen 2 207                Geriatri 1,0          

Klinisk/kjemisk avdeling 757                   Generell kirurgi 1,0          5,0          
Pediatrisk avdeling 536                   Hjerte 2,0          -          

Rehabteam 335                   Infeksjon 1,0          -          

Akkutmedisinsk avdeling 129                   Karkirurgi 1,0          -          

Ortopedisk avdeling 25                     Lunge 2,0          1,0          

Nevrologi 4,0          6,0          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 70 648              Ortopedisk kirurgi 2,0          2,0          

Plastiskkirurgi 1,0          -          

VOP tiltak 1 785                Øre-nese-hals 3,0          3,0          

Øyesykdommer 4,0          2,0          

Sum årsverk somatikk 43,0        32,0        

Psykiatri 19,0        13,0        

Barne og ungdomspsykiatri 6,0          4,0          

Sum årsverk psykisk helsevern 25,0        17,0        
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4.2.4.3 Ålesund sjukehus 

Ålesund sjukehus har nesten 94.000 innbyggere 
innen sitt opptaksområde.  
 
I 2010 ble det registrert omtrent 137.000 
somatiske konsultasjoner, samt nesten 3.000 
VOP tiltak ved sykehuset. I tillegg ble det 
registrert nesten 29.000 direkte tiltak ved Psykisk 
helsevern for barn og unge Sunnmøre og 
Ålesund DPS.  
 
På samme måte som for Molde sjukehus er det 
naturlig å se disse tiltakene i sammenheng med 
de 40 legeårsverkene innen psykisk helsevern 

registrert ved Ålesund sjukehus.   
 
Innen somatikk har sykehuset registrert flest konsultasjoner innen medisin, ortopedi, kirurgi, 
ØNH og hud.  Alle de nevnte avdelingene har mellom 11- og 19.000 konsultasjoner.  
  

 

Tabell 12: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Ålesund sykehus22  

 

                                                 
22 For kildeinformasjon, se Namsos 

Ålesund
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Antall legeårsverk per fagområde OverlegerLIS

Medisinsk avdeling 19 409              Anestesiologi 15,0        6,0          

Ortopedisk avdeling 16 963              Barn 9,0          7,0          

Kirurgisk avdeling 14 099              Blod 1,0          -          

ØNH-avdelinga 12 666              Endokrinologi 1,0          -          

Hudavdelinga 11 758              Fordøyelse 6,0          -          

Strålebehandling 9 219                Fys. medisin og rehabilitering 6,0          3,0          

Barnavdelingen 9 033                Fødselshjelp og kvinnesykdommer 7,0          6,0          

Øyeavdelinga 8 957                Gastrokirurgi 4,0          1,0          

Kvinneklinikken Gyn 8 866                Generell indremedisin -          11,0        

Kreftavdelinga 7 231                Geriatri 2,0          1,0          

Revmatologisk avdeling 5 374                Generell kirurgi -          6,0          

Fysmed & rehab 3 699                Hjerte 5,0          1,0          

Nevrologisk avdeling 3 497                Hud- og veneriske sykdommer 3,0          -          

Kjevekirurgisk avdeling 2 342                Infeksjon 1,0          1,0          

Anestesi avdelingen 1 299                Karkirurgi 1,0          -          

Kvinneklinikken Føde 903                   Lunge 1,0          -          

Sentral lab 815                   Nevrologi 2,0          -          

Voks.hab.ambulant 467                   Nyre 3,0          -          

Patologi 250                   Ortopedisk kirurgi 7,0          6,0          

Onkologi 7,0          4,0          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 136 847            Urologi 3,0          1,0          

Øre-nese-hals 3,0          3,0          

VOP tiltak 2 898                Øyesykdommer 5,0          2,0          

Sum årsverk somatikk 92,0        59,0        

Psykiatri 15,0        13,0        

Barne og ungdomspsykiatri 5,0          7,0          

Sum årsverk psykisk helsevern 20,0        20,0        
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4.2.4.4 Volda sjukehus 

Sykehuset har en befolkning på omtrent 41.000 
mennesker i sitt opptaksområde. Sykehuset 
hadde i 2010 omtrent 22.000 somatiske 
konsultasjoner. Det er ikke registrert noen tiltak 
innen psykisk helsevern ved sykehuset, men 
Volda VOP DPS hadde over 7.000 tiltak.  
 
Sykehuset har totalt 34 legeårsverk (overlege og 
LIS) fordelt mellom 28 innen somatikk og 6 
innen psykisk helsevern.  
 
 

 
 

 

Tabell 13: Polikliniske konsultasjoner og legeårsverk – Volda sykehus23 

 
 
 

                                                 
23 For kildeinformasjon, se Namsos 

Volda
 Polikliniske 

konsultasjoner 
Leger per fagområde OverlegerLIS

Kirurgisk avdeling 9 663                Anestesiologi 4,0          -          

Medisinsk avdeling 6 266                Barn 1,0          -          

Kvinneklinikken Gyn 4 137                Blod 1,0          -          

Kreftavdelinga 1 563                Fordøyelse 2,0          -          

Hudavdelinga 781                   Fødselshjelp og kvinnesykdommer 3,0          1,0          

Generell indremedisin 1,0          1,0          

Totalt antall konsultasjoner (2010) 22 410              Geriatri 1,0          1,0          

Generell kirurgi 2,0          1,0          

Hjerte 1,0          -          

Lunge 1,0          -          

Gastrokirurgi -          -          

Nyre 1,0          -          

Ortopedisk kirurgi 3,0          1,0          

Urologi 2,0          -          

Sum årsverk somatikk 23,0        5,0          

Psykiatri 3,0          2,0          

Barne og ungdomspsykiatri 1,0          -          

Sum årsverk psykisk helsevern 4,0          2,0          



 

 

4.3 Samlet poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB i 
helseforetakene 

Grunnlagstall fra Samdata for spesialisthelsetjenesten i 2010 viser at HMN hadde totalt ca. 
290.000 konsultasjoner og tiltak innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialister rusbehandling.  
 
Dette fordeles mellom ca. 83.000 tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), nesten 
186.000 konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne (VOP) og over 18.000 innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Helse Midt-Norge har et eget foretak, Rusbehandling 
Midt-Norge HF, med hovedansvar for TSB. Det er viktig å påpeke at innen psykisk helsevern er 
en del av aktiviteten utført av andre behandlere enn psykologer og psykiatere og kan således ikke 
sees i direkte sammenheng med antall årsverk som presenteres i kapittel 3.2. 
 
 Aktivitet viser direkte tiltak. Direkte tiltak er enten utredning/ observasjon eller behandling 

(terapi/ samtale) der pasient 
og/eller foreldre deltar. 
Indirekte tiltak, som ikke er 
inkludert, er i hovedsak ulike 
former for samarbeidsmøter 
med skole, barnevern, 
helsesøster og andre 
samarbeidsinstanser. I 2010 var 
det omtrent 26.000 indirekte 
tiltak. Totalt var det rapportert 
om 7025 polikliniske pasienter 
innen BUP i HMN i 2009.  

 
Innen BUP er det Barne- og 
ungdomspsykiatrisk klinikk 
under St. Olavs Hospital som 
står for over 50 % av alle direkte 
tiltak. Innen VOP er det 
Nidaros DPS og Tiller DPS som 
har flest konsultasjoner med 
omtrent 30.000 hver. Ålesund 
DPS, Kristiansund psykiatriske 
senter, Molde DPS og sykehuset 
Levanger har mellom 16-17.000 
konsultasjoner hver.   
 
 
 
 
 
  

Tabell 14: Aktivitet 2010 BUP 

Barne og ungdomspsykiatri
Samlet polikliniske tiltak 

(direkte) 2010

Helse Møre og Romsdal HF 27 710

Psyk helsev for barn og unge, Sunnmøre 11 581

DPS Molde BUP 10 319

Kristiansund sykehus BUP polikl 5 810

St Olavs Hospital HF 45 097

Barne- og ungd.psyk klinikk 45 097

Helse Nord-Trøndelag HF 10 324

Sykehuset Levanger, BUP avd 7 873

Sykehuset Namsos, BUP polikl 2 451

Samlet 83 131

Tabell 15: Aktivitet 2010 psykisk helsevern voksne 

Psykisk helsevern for voksne 2010
Polikliniske 

konsultasjoner 2010

Helse Møre og Romsdal HF 62 174

Ålesund sjukehus, VOP 2 898

Volda DPS, VOP 7 037

Ålesund DPS, VOP 17 271

Molde sjukehus, VOP 1 785

Kristiansund psyk senter, VOP 16 121

Molde DPS, VOP 17 062

St Olavs hospital HF 87 522

St Olavs hospital, VOP 11 017

Nidaros DPS, VOP 32 955

Orkdal DPS, VOP 9 399

Tiller DPS, VOP 29 287

Hab.tj. for voksne, St Olav 4 864

Helse Nord-Trøndelag HF 36 104

Sykehuset Levanger, VOP 17 781

Sykehuset Namsos, VOP 10 529

DPS Kolvereid 1 985

DPS Stjørdal 5 809

Samlet 185 800



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 49 av 111 

Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling var det registrert om lag 18.500 konsultasjoner i 
2010. Lade behandlingssenter, ARP Levanger og Namsos og LAR-Midt står for om lag 16.000 av 
18.500 konsultasjoner.  
 

   
 

  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Konsultasjoner 2010

Rusbehandling Midt-Norge HF 13 691

Vestmo Behandlingssenter 641

Veksthuset Molde 514

Nidarosklinikken 95

Ungdomsklinikken 762

LAR-Midt (LegemiddelAssistert Rehabilitering) 4 370

Lade Behandlingssenter 6 743

N K S Kvamsgrindkollektivet AS 566

Tyrili Stiftelsen, Høvringen gård 0

Helse Nord-Trøndelag HF 4 739

ARP Levanger  og Namsos 4 739

Samlet 18 430

Tabell 16: Aktivitet 2010 psykisk helsevern voksne 
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4.4 Poliklinisk aktivitet blant avtalespesialistene i HMN 

I dette underkapitlet presenteres en aktivitetsoversikt fordelt mellom de ulike avtalespesialistene i 
hvert av de tre helseforetaksområdene i HMN.  
 
Alle polikliniske aktivitetstall for avtalespesialister er fra 2009. Årsaken til at 2010-tall ikke er 
brukt er at kvaliteten og komplettheten er for dårlig til at tall for 2010 kan publiseres (ifølge 
NPR). Dette understøttes av de faktiske tallene fra 2010 hvor det var registrert i overkant av 
203.000 konsultasjoner og tiltak mot over 234.000 i 2009.  
 
Aktivitetstallene som presenteres inkluderer både direkte tiltak innen psykisk helsevern og direkte 
konsultasjoner og lysbehandlinger innen somatikk. I 2009 var det totalt 212.000 direkte 
konsultasjoner og tiltak mens det var 22.500 lysbehandlinger. Av totalt nesten 235.000 
konsultasjoner var ca. 36.500 direkte tiltak innen psykisk helsevern. 
 
I tillegg registreres indirekte tiltak/konsultasjoner. Disse tallene er ikke inkludert i hverken 
aktivitetsoversikten til sykehusene eller forbrukskapittelet og er derfor ikke inkludert i disse 
tallene. I 2009 var det omtrent 28.500 indirekte tiltak/konsultasjoner av disse var ca. 3.300 innen 
psykisk helsevern.  
 

 
Tabell 17: Aktivitet avtalespesialister per spesialitet og helseforetaksområde 

Tall per helseforetaksområde viser at det er St. Olavs Hospitals helseforetaksområde som har den 
største andelen av aktiviteten med omtrent 104.000 av 235.000 konsultasjoner og tiltak. St. Olavs 
Hospitals helseforetaksområde har dermed 45 % av antall konsultasjoner/tiltak utført av 
avtalespesialistene. Helseforetaksområdets prosentvise andel av den totale befolkning i HMN er 
omtrent 44 %. 
 
Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde har minst bruk av avtalespesialister med omtrent 
56.500 direkte konsultasjoner og tiltak og lysbehandlinger, tilsvarende tall for Helse Nord-
Trøndelag helseforetaksområde er 74.000. Andelen konsultasjoner og tiltak i forhold til andel av 
befolkningen er ca. 31 % av aktiviteten med 20 % av innbyggerne i Helse Nord-Trøndelag 

Sum direkte konsultasjoner og 

tiltak og lysbehandling 2009

Helse Nord-Trøndelag 

helseforetaksområde

St. Olavs Hospital 

helseforetaksområde

Helse Møre og 

Romsdal 

helseforetaksområde

Totalt

Anestesiologi 0 0 1 214 1 214

Barn 0 6 054 0 6 054

Fys. medisin og rehabilitering 0 0 0 0

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 0 7 262 9 342 16 604

Generell indremedisin 0 6 891 4 082 10 973

Generell kirurgi 0 565 0 565

Hjerte 0 1 782 0 1 782

Hud- og veneriske sykdommer 35 067 36 286 0 71 353

Lunge 0 2 812 4 082 6 894

Nevrologi 950 5 827 0 6 777

Onkologi 0 1 014 0 1 014

Ortopedisk kirurgi 0 0 2 958 2 958

Øre-nese-hals 4 650 6 984 11 434 23 068

Øyesykdommer 26 165 11 458 11 386 49 009

Delsum somatikk 66 832 86 935 44 498 198 265

Psykiatri 1 476 4 579 2 410 8 465

Psykologi 5 712 12 710 9 593 28 015

Delsum psykisk helsevern 7 188 17 289 12 003 36 480

Samlet HMN 74 020 104 224 56 501 234 745

Avtalespesialister i HMN per spesialitet og helseforetaksområde
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helseforetaksområde og 24 % av aktiviteten med 36% av befolkningen i Helse Møre og Romsdal 
helseforetaksområde.  
 
En vurdering av aktiviteten i fagdimensjonen viser at en vesentlig forskjell mellom Helse Møre og 
Romsdal helseforetaksområde og Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde er at Helse Møre 
og Romsdal helseforetaksområde ikke har noen direkte konsultasjoner og lysbehandlinger innen 
hud- og veneriske sykdommer, mens Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde har over 
35.000. Tilsvarende har Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde 26.000 direkte 
konsultasjoner innen øye-faget, mens Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde har ca. 
11.000.  
 
Innen somatikk har Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde registrert aktivitet innenfor 6 
fagområder innen somatikk og psykisk helsevern, mens Helse Møre og Romsdal 
helseforetaksområde har innen 9 områder og St. Olavs Hospital helseforetaksområde innen 13 
fagområder.  
 
Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde har dermed avtalespesialister innen flere 
fagområder enn Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde, men det er spesielt fagområdene 
hud og øye som medfører at Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde allikevel har større 
aktivitet målt i både absolutte tall og sett i forhold til befolkningen.  
 
Grunnet ulike behandlingsformer samt eventuelle forskjeller i registreringspraksis presenteres 
ikke tall som måler antall konsultasjoner mot antall årsverk/hjemler. En oversikt over antall 
årsverk og hjemler per fagområde ble presentert for leseren i kapittel 3.2.2 og 3.2.5.  
  

4.5 Poliklinisk aktivitet ved private sykehusene i HMN (2010) 

HMN RHFs avtaler med de private sykehusene Medi 3, Rosenborgklinikken, Klinikk Stokkan og 
Aleris sykehus og medisinske senter er ikke knyttet opp til polikliniske konsultasjoner, men først 
og fremst dagkirurgi.   
 
Eventuelle polikliniske besøk pre- og/eller postoperativt rapporteres ikke særskilt til HMN og 
NPR, ei heller selvbetalte konsultasjoner. 
 
Av den grunn er ikke polikliniske konsultasjoner utført ved disse sykehusene presentert i 
rapporten. De eneste aktivitetstallene poliklinikk fra private sykehus i HMN som er rapportert til 
NPR er den offentlig finansierte private FysMed-klinikken AS i Trondheim. I 2010 registrerte 
denne enheten i overkant av 16.000 konsultasjoner. Disse tallene presenteres også i kapittelet om 
forbruk da dette representerer et reelt forbruk i befolkningen. 
 

  



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 52 av 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Oversikt over vaktordninger i HMN 
I dette kapitlet blir det gitt en forenklet oversikt over vaktordningene for leger ved sykehusene i Helse Midt-Norge. 
 
Kjernespørsmålet til prosjekter setter fokus på om reduksjon i passiv vakt og beredskap kan gi rom for økt 
kapasitet på dagtid til blant annet poliklinisk pasientbehandling. Dette kapittelet søker å beskrive dagens 
vaktordning på en måte som er hensiktsmessig for den videre diskusjon og vurderinger i fase 2 om en eventuell 
reduksjon i vakt og beredskap kan gi rom for fremtidig økt poliklinisk behandling.   
 
Legenes vaktordninger er kompliserte og varierer fra fag til fag og fra sykehus til sykehus.  Dette kapitlet omtaler 
ikke alle disse detaljene, men gir en overordnet oversikt som grunnlag for en diskusjon om hvor mange 
vaktordninger det er naturlig og ønskelig og nødvendig at regionen har innenfor de enkelte fagområdene.   
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Vaktordningene er basert på mottatte data fra helseforetakene og er skissert for overleger og LIS-
leger. I tillegg har sykehusene turnusleger i vakt og de vil som hovedregel ha tilstedevakt.  
Vaktordningene er av naturlige årsaker ulike innen fagområde og er forskjellige mellom 
sykehusene.  I framstillingen er det skilt mellom tilstedevakt og bakvakt.  
 
Tilstedevakt er definert som lege til stede på sykehuset 24 timer i døgnet 7 dager i uken.   
 
Bakvakt blir da alle andre typer vaktordninger. Felles for bakvaktene er at en del av vakttiden 
gjennomføres som passiv-vakt hjemme. Her er spennvidden i ordningene store. Noen av 
bakvaktene har ikke fast tilstedeværelse på sykehuset i sin vakttid etter kl. 16 på hverdager og i 
helgene.  Andre bakvaktordninger kan ha stor del med aktiv tid på sykehuset i sin bakvakt, for 
eksempel fram til kl. 22 på hverdager og i store deler av helgene.  En må være forsiktig med å 
bruke opplysningen i tabellen over vaktsystemene siden opplysningene er forenklet. 
 
Hovedregelen er at det er en overlege i vakt når en LIS-lege har vakt.  Overlegen har i de aller 
fleste tilfellene bakvakt.  LIS-legen går da i forvakt som kan være til stede på sykehuset eller en 
kan ha hjemmevakt, klassifisert også som bakvakt i skjemaet. I enkelte fagområde danner 
overleger og LIS-leger ett vaktsjikt.  I slike tilfeller danner overlegene et eget vaktsjikt bak LIS-
legen når han/hun har vakt. 
 
Jo større sykehus med komplekse organisering av tilbudene desto flere vaktsystem kan vi ha 
innenfor det enkelte fagområde, spesielt gjelder dette kirurgi og indremedisin.  Ved de mindre 
sykehusene vil legespesialistene gå i ett vaktsjikt for fagområdet, mens det ved St Olavs Hospital 
vil finnes langt mer oppsplittede vaktsystem med egne system for grenspesialitetene. 
 
Det finnes også vaktordninger mellom sykehus, for eksempel innen røntgen der Ålesund 
sjukehus overtar vaktordningen ved Volda sjukehus etter kl. 22 på hverdager. 
 
Ved St Olavs Hospital inngår LIS-leger fra ulike grenspesialiteter innen indremedisin i egne 
vaktlag. Disse har tilstedevakt.  I skjemaet er det krysset av for tilstedevakt for LIS-leger innenfor 
grenspesialitetene selv om den konkrete grenspesialitet ikke har vakt alle dager. 
 
Figuren på neste side omtaler ikke alle disse detaljene, men gir en overordnet oversikt over 
vaktordningene og kan danne grunnlag for en diskusjon om hvor mange vaktordninger det er 
naturlig og ønskelig og nødvendig at regionen har innenfor de enkelte fagområdene.   
 
For noen flere detaljer om vaktordningene henvises til vedlegg 12.4 
 



 

 

 

Tabell 18: Vaktordninger per sykehus 

Vaktordning per sykehus O
ve

rle
ges

til
lin

ger

LIS
 s

til
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ger

N
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so
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Lev
anger

S
t. 
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V
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AntallFagområde Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt Tilstede Bakv akt

Arbeidsmedisin 4,0            2,0      

Anestesiologi 90,0          39,5    O L L O OL O O O OL O L O

Barn 43,0          25,0    OL OL O OL L L O

Blod 12,0          2,0      L O

Endokrinologi 6,0            3,0      L O

Fordøyelse 20,0          3,0      L O

Fys. medisin og rehabilitering 21,0          15,0    OL

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 54,0          24,5    OL OL OL O O OL OL L O O

Gastrokirurgi 21,0          8,0      L O

Generell indremedisin 15,0          68,0    OL LA O LA O A OL A OL LA O A

Geriatri 14,0          8,0      L O

Generell kirurgi 17,0          33,5    A OL LA O LA A O A OL LA O LA O OL

Hjerte 37,0          5,5      L O O

Hud- og veneriske sykdommer 11,0          4,5      OL

Immunologi og transfusjonsmedisin 3,0            2,0      

Infeksjon 7,0            3,0      L O

Karkirurgi 8,0            2,0      L O

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 2,0            1,0      L O O

Lunge 17,0          7,0      L O

Nevrokirurgi 7,0            6,5      L O

Nevrologi 18,5          16,0    L O OL

Nyre 13,0          1,0      L O

Ortopedisk kirurgi 65,0          31,5    OL L O L O O OL O LA O OL

Onkologi 24,0          15,5    L O

Plastiskkirurgi 4,0            1,0      L O

Thoraxkirurgi 5,0            3,5      L O

Urologi 20,0          5,0      L O

Øre-nese-hals 17,0          13,5    O L O OL OL

Øyesykdommer 24,0          11,5    O OL OL OL

Psykiatri 115,7        68,8    OL OL OL OL

Barne og ungdomspsykiatri 32,0          30,0    OL OL OL

Annet - Revmatologi -            -      OL OL

Annet - Røntgen -            -      O OL OL O O OL OL

Annet - Kreft -            -      OL

Annet - Vaktelegeenhet -            -      

Overlege

LIS

Overlege og LIS

Antall



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ventelistedata 
 
Leseren presenteres i dette kapittelet for ventelistedata for HMN. Tallene vises per HF i HMN, samt en 
sammenlikning av HMN RHF mot andre RHF. Videre vises en sammenlikning av gjennomsnittlig ventetid og 
utvikling i denne per fagområde. For å kunne vurdere ventelistedataene er det essensielt med en innsikt i 
henvisningsrutiner og hvordan ventetid beregnes, innledningsvis i kapittelet beskrives derfor henvisningsrutinene. 
 
For å ta stilling til foretakenes oppfyllelse av «sørge-for-ansvaret» er ventelistedataene en av flere faktorer som 
vurderes. Ventelistetallene kan gi en indikasjon på om aktiviteten i foretakene og innenfor de ulike fagområdene er 
tilpasset befolkningens faktiske forbruk av helsetjenester og om det er enkelte HF og/eller fagområder hvor 
ventetidene er ekstra lange eller har en negativ utvikling i ventetidene.  
 
Ventelisteinformasjon er viktig for HMN når RHFet skal vurdere eventuelle geografiske områder og/eller 
fagområder som eventuelt bør vurderes mtp økt bruk av avtalespesialister og/eller økt poliklinisk aktiviteten ved 
sykehusene.  
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6.1 Henvisningsrutine og ventetider 

Det følger av Pasientrettighetsloven § 2-2 at pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten har 
rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 24 virkedager (10 dager for barn og unge under 23 år 
med psykiske lidelser), og av § 2-1, 2.ledd følger det at det skal settes en individuell behandlings-
frist for de pasientene som er vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Avtalespesialistene 
omfattes ikke av lovkravet om rett til vurdering, men kan imidlertid være den som innfrir en 
pasients rett til helsehjelp, jf. kap. 9 
 
For å sikre pasientens rettigheter innen 30 virkedager i de tilfeller avtalespesialist ikke har 
kompetanse/kapasitet, må avtalespesialist umiddelbart returnere henvisning til fastlege eller 
henvisende instans. Når pasienter henvises direkte fra avtalespesialist til HF/sykehus, starter 30-
dagersfristen når henvisningen mottas i HF/sykehus. Både HF/sykehus og avtalespesialistene25 
skal avgjøre om det er nødvendig med helsehjelp, og gi informasjon til pasienten om når 
behandlingen forventes å bli gitt. 
 
Henvisende instanser: 

 Fastlege/primærlege 

 Legevakt 

 Øvrig primærhelsetjeneste 

 Øvrig spesialisthelsetjeneste 

 Somatikk spesialisthelsetjeneste 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 

 Annen institusjon innen psykisk helsevern 

 Barnehage, skolesektor, PPT 

 Sosialtjeneste, barnevern 

 Politi, fengsel, rettsvesen 

 Rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem 

 Private spesialister uten avtale 

 Andre tjenester 
 
Rett til helsehjelp 
Spesialisthelsetjenesten vurderer etter tre kriterier om pasienten har krav på Rett til nødvendig 
helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd: 
 

 Pasienten har rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

 Pasienten har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til nødvendig 
(prioritert) helsehjelp 

 Pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
 

For ytterligere informasjon vedrørende «Rett til nødvendig helsehjelp», se kapittel 9. 
 
  

                                                 
24 Prioriteringsforskriften § 4a, første ledd: ”Barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til 
vurdering som nevnt i § 4 første ledd første punktum, innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt”. 
25 Avtalespesialistene er ikke er underlagt samme lovverk som HF vedr. 30-dagers fristen. Se kapittel 9.  
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6.1.1 Henvisningsprosess og ventetid somatikk 

 
Figuren under gir en forenklet illustrasjon på henvisningsprosessen og beregning av ventetider 
ved henvisning til et somatisk sykehus:  

 
Figur 6: Illustrasjon av henvisningsprosessen med ventetider (Deloitte) 

For ventetid sluttdato sier NPR26; «For eksempel dato for: Den dato helsehjelpen starter ut fra en 
medisinskfaglig vurdering, eventuell videresendelse av henvisningen til en annen institusjon, når pasienten valgte 
helsehjelp ved annen institusjon eller annen avvikling fra venteliste.  
 
Start helsehjelp kan være enten oppstart av utredning eller behandling. Dette avgjøres ut fra pasientens tilstand ved 
vurdering. Dersom det i løpet av vurderingsperioden er mulig, med stor grad av sannsynlighet, å fastslå hva som vil 
være helsehjelpsforløpet for pasienten, sier vi at pasientens tilstand er kjent eller avklart. I de tilfellene der det i 
løpet av vurderingsperioden ikke er mulig å fastslå hva som sannsynligvis er pasientens tilstand, og det derfor ikke 
er mulig å vite hva som vil være behandlingsforløpet, sier vi at pasientens tilstand er ukjent eller uavklart. For 
pasienter med avklart tilstand, vil start av behandling markere ventetidens slutt. For pasienter med uavklart 
tilstand, vil oppstart av utredning markere ventetidens slutt.»  
 
Det er tre ulike ventetider som beregnes; 

 Ventetid for å beregne fristbrudd: Tid fra rett til nødvendig helsehjelp er bestemt til behandlingsstart 

 Ventetid: Samlet ventetid fra mottaksdato henvisning mottatt og registrert til oppstart av utredning eller 
behandling 

 Vurderingstid: Tid fra henvisning mottatt og registrert til rett til nødvendig helsehjelp vurdert 
 

                                                 
26 Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister, Helsedirektoratet 
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6.1.2 Henvisningsprosess psykisk helsevern27 

Helse Midt-Norge RHF etablerte 1.mai 2009 en regional koordinator som skulle bistå i 
viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten. Administrativt ligger stillingen under direktør for 
helsefag, forskning og utdanning.  
 
Pasienten henvender seg til sin fastlege, hvor fastlegen vurderer om pasienten har rett til 
behandling innen tidsfrist (jf. prioriteringsforskriften). 
 
Fastlegen henviser pasientene til det DPS/den avtalespesialist han/hun mener best kan gi den 
helsehjelp pasienten har behov for. Dette gjøres i samarbeid med pasienten og fortrinnsvis etter 
dennes ønske. Henvisningen skal være utfylt etter de gjeldende faglige retningslinjer med klar 
begrunnelse om hvorfor pasienten trenger spesialisert psykisk helsehjelp og med presisering av 
alvorlighetsgrad. Fastlegen har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har 
overtatt ansvaret, jf. Helsepersonelloven § 4 andre ledd. Fastlegen skal også informere pasienten 
om at eventuell videre henvisning til regional koordinator kan bli aktuelt dersom 
avtalespesialisten ikke har kapasitet til å iverksette behandling innen rimelig tidsfrist (maks 6 
måneder). Samtykke fra pasienten om videre henvisning skal komme frem i henvisningen. 
 
Den regionale koordinatoren skal ikke foreta faglige vurderinger av henvisningene, men skal 
kontakte og videreformidle henvisningene med aktuelle avtalespesialister eller DPS innen 5 dager. 

Koordinatoren vektlegger ønsket 
kompetanse og geografi opp mot ventetid. 
Dersom en ikke lykkes med å få time til 
avtalespesialist når dette er ønsket og 
behovet for spesialisert psykisk helsehjelp 
er nødvendig, vil koordinatoren veilede 
pasienten til DPS/sykehusavdeling i 
pasientens nærområde. 
 
Ved henvisning til avtalespesialist 
(psykolog eller psykiater) skal denne 
vurdere henvisningen etter 
prioriteringsforskriftene og gjeldende 
prioriteringsveieleder. Ved henvisning til 
avtalespesialist skal fastlegen gjøre 
pasienten oppmerksom på at kravet om 
vurderingsfrist og behandlingsfrist ikke er 
lovfestet.  
 

Dersom avtalespesialisten mener at pasienten har behov for spesialisert psykisk helsehjelp, gis 
pasientene svar om time. Kopi sendes fastlegen/henvisende lege. Dersom avtalespesialisten ikke 
har kapasitet innen forsvarlig tidsfrist, sendes det svar til koordinatoren innen 14 dager, slik at 
koordinatoren kan finne nytt behandlingstilbud. Kopi av den videre henvisningen går til 
fastlegen/henvisende lege og til pasienten. 
 
I de tilfeller hvor DPS mottar henvisningen og hvor en mener det er behov for spesialisert 
psykisk helsehjelp, vil behandling av denne følge gjeldende lover/forskrifter og gjeldende 
prioriteringsveileder. Dersom spesialisthelsetjenesten (DPS eller avtalespesialist) vurderer at 

                                                 
27 Brev til alle fastleger i HMN, april 2009. (Ref.: 2009/66 -1961/2009) 

Figur 7: Regional koordinator 
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pasienten ikke kommer inn under prioriteringsforskriftene, skal de gi fastlegen med kopi til 
pasienten umiddelbar tilbakemelding om råd og veiledning om aktuelle tiltak, jf. 
Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. 
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6.2 Ventelistedata 

Alle helseforetakene/sykehusene i landet er pålagt å rapportere inn ventelistetall til 
Helsedirektoratet ved NPR.  
 
Om pasienten synes at det tar for lang tid før man kommer til behandling kan vedkommende ha 
rett til å velge å få behandling på et annet sykehus enn det som fastlegen har sendt henvisning til.  
 

6.2.1 Gjennomsnittlig ventetid 

Ventetidsdata er et av tallene som foretakene er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å 
offentliggjøre tall for, og brukes som en kvalitetsindikator. Alle dataene som presenteres i dette 
kapittelet er hentet fra Helsedirektoratets kube 16.2.201228. Prosjektet er kjent med at det på 
leveringsdatoen har kommet oppdatert statistikk.  
 
Somatikk 
For Helse Midt-Norge samlet var gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter innen somatikk 82,3 
dager for 2. tertial 2011, dette er lengst ventetid av de fire RHFene. Innen psykisk helsevern er 
gjennomsnittlig ventetid for henholdsvis VOP og BUP 54,7 og 70,4 dager. Dette er ca. 4 dager 
lengre ventetid enn Helse Vest RHF innen VOP og 14 dager lengre enn Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) innen BUP som hadde de korteste ventetidene 2. tertial 2011.  
  
Måleverdien «Gjennomsnittlig ventetid, dager» viser gjennomsnittlig ventetid til helsehjelp, målt i 
dager. Ventetid beregnes som differansen mellom ansiennitetsdato og dato for når ventetiden 
avsluttes. Beregnes for alle pasienter som er ordinært avviklet i det enkelte tertial.29 
 

 
Figur 8: Ventetider somatikk (Kilde: NPR) 

 
  

                                                 
28 http://nesstar2.shdir.no/npr/ 
29 Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister, Helsedirektoratet 
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Psykisk helsevern 
Figuren under viser tilsvarende tall for VOP, BUP og rusbehandling (RUS) for Helse Midt Norge 
sammenlignet med de andre helseregionene.   
 

 
Figur 9: Ventetider VOP, BUP og TSB (Kilde: NPR) 

Innenfor psykisk helsevern har HSØ den korteste gjennomsnittlige ventetiden. De har lavest 
ventetid innen BUP og RUS, med 0,8 dager lengre ventetid enn Helse Vest innen VOP.  Helse 
Midt-Norge har ventetider noenlunde på landsgjennomsnittet. Innen BUP har Helse Midt-Norge 
en gjennomsnittlig ventetid på 70 dager i 2. tertial 2011. For barn og unge under 23 år med 
psykiske eller rusrelaterte lidelser finnes det en garanti hvor man skal få helsehjelp innen 65 
virkedager. Ventetiden beregnes fra vurderingsdato til dato da pasienten blir tatt til helsehjelp.  
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Per helseforetak i Helse Midt-Norge 
St. Olavs Hospital HF har den lengste gjennomsnittlige ventetiden målt i antall dager mens Helse 
Møre og Romsdal HF hadde lavest gjennomsnittlig ventetid per 2. tertial 2011 og har også hatt en 
størst nedgang fra 1. tertial 2008 til 2. tertial 2011. Helse Nord Trøndelag HF hadde en økning i 
ventetiden fra 1. til 2. tertial i 2011. 
 

 
Figur 10: Gjennomsnittlig ventetid per HF (somatikk og psykisk helsevern) 

 

6.2.2 Ventetider per fagområde 

 
Det er noen av fagområdene som skiller seg ut mtp gjennomsnittlig ventetid.  
 
Barnekirurgi, karkirurgi, ortopedisk kirurgi, kjevekirurgi og munnhulesykdom, plastikk kirurgi, 
revmatiske sykdommer, medisinsk genetikk og LAR har alle ventetider på mer enn 100 dager. 
Med unntak av revmatiske sykdommer og medisinsk genetikk har alle disse områdene derimot 
hatt en nedgang i gjennomsnittlig ventetid fra 2008. Revmatiske sykdommer har lengst ventetid i 
HMN med 174 dager, fagområdet har også hatt en av de største økningene fra 2. tertial 2008 til 2. 
tertial 2011 med 49,8 dager.  
 
Øvrige fagområder med sterk økning i gjennomsnittlig ventetid i perioden er anestesiologi (+48,9 
dager), nukleærmedisin (+52,6 dager), fysikalsk medisin og rehabilitering (+26 dager) samt hud og 
veneriske sykdommer (+18,6 dager). 
 
På neste side vises en oversikt over ventetid i perioden 2. tertial 2008 til 2. tertial 2011 per 
fagområde i HMN. Tabellen indikerer også med en søyle hvilke områder som hadde lengst 
ventetid i 2. tertial 2011 samt fargekoder per fagområde for utvikling i ventetiden fra målt per 
2.tertial 2008 og til 2. tertial 2011. Rød farge indikerer en økning i gjennomsnittlig ventetid i 
perioden, mens grønn farge indikerer en reduksjon. Gult tilsvarer mer eller mindre uendret 
ventetid i perioden fra 2. tertial 2008 til 2. tertial 2011.  
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Figur 11: Gjennomsnittlig ventetid i dager per fagområde i HMN 
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Generell kirurgi 57 71 66 56 68 78 54 78 70 74 17,1

Barnekirurgi 127 140 144 80 121 87 83 86 87 115 -11,8

Gastroenterologisk kirurgi 90 95 82 84 103 95 97 103 85 74 -16,6

Karkirurgi 125 118 134 99 127 153 124 136 158 140 14,9

Ortopedisk kirurgi 102 114 107 107 122 125 128 127 112 106 4,5

Thoraxkirurgi 80 78 44 63 43 48 47 47 68 61 -19,2

Urologi 73 83 88 85 106 101 93 100 91 73 -0,2

Kjevekirurgi og munnhulesykdom 167 190 176 194 194 245 239 182 200 137 -29,6

Plastikkkirurgi 185 235 226 231 235 254 153 211 186 160 -25,5

Nevrokirurgi 67 81 75 87 88 98 90 93 83 84 17,3

Generell indremedisin 37 44 35 77 44 40 40 38 40 42 5,3

Blodsykdommer 65 61 51 55 56 53 51 52 45 51 -13,5

Endokrinologi 57 68 52 51 62 62 72 62 52 61 4,2

Fordøyelsessykdommer 61 69 55 60 76 70 69 69 61 67 6,6

Hjertesykdommer 61 67 72 68 69 58 60 71 58 68 7,4

Infeksjonssykdommer 68 85 79 71 88 86 79 76 55 66 -1,8

Lungesykdommer 65 90 78 67 101 102 126 115 70 69 3,9

Nyresykdommer 66 75 76 108 85 62 98 58 58 82 15,6

Revmatiske sykdommer 124 124 143 122 135 125 103 123 131 174 49,8

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 52 66 62 69 68 66 58 64 58 51 -1,5

Anestesiologi 26 131 80 105 84 59 64 71 78 74 48,9

Barnesykdommer 65 77 68 66 74 73 73 67 58 60 -4,9

Fysikalsk medisin og rehabilitering 53 67 77 69 68 71 76 67 68 79 26

Hud og veneriske sykdommer 66 75 76 73 86 90 98 104 83 84 18,6

Nevrologi 93 89 88 80 94 96 93 94 89 92 -1,9

Klinisk nevrofysiologi 67 76 77 78 85 90 80 82 67 81 14

Øre-nese-hals sykdommer 126 141 117 106 127 123 112 119 98 99 -26,5

Øyesykdommer 84 91 80 86 90 89 89 99 86 78 -5,6

Yrkes- og arbeidsmedisin 54 61 35 43 42 33 38 26 27 35 -19,2

Geriatri 77 96 85 82 81 62 75 70 66 74 -2,3

Medisinsk genetikk 97 90 97 96 - 17 - 22 63 100 3,2

Nukleærmedisin 17 22 22 21 - - - - - 70 52,6

Radiologi 7 14 14 19 21 14 22 18 20 22 15

Terapeutisk onkologi og radioterapi 31 33 39 31 25 18 19 20 23 22 -9,2

Ikke gyldig kode oppgitt 77 69 119 90 118 95 73 81 37 45 -32,1

VOP 62 63 65 62 55 55 57 50 50 55 -7,1

Psykisk helsevern, voksne 62 63 65 62 55 55 57 50 50 55 -7,1

BUP 95 84 77 85 81 77 83 78 65 70 -24,1

Psykisk helsevern, barn og ungdom 95 84 77 85 81 77 83 78 65 70 -24,1

RUS 76 79 92 92 112 89 82 74 73 75 -0,9

LAR - Legemiddelassistert rehabilitering - - 182 122 120 105 132 142 136 120

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere76 79 89 90 111 89 78 65 67 70 -6,1
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6.2.3 Fristbrudd og antall ventende per RHF og HF 

Figuren under viser andelen fristbrudd per helseregion samt antall ventende. Som figuren viser 
har antall ventende, med unntak av HSØ, vært noenlunde stabil fra 2009 frem til 2011.  HSØ 
RHF har hatt en økning fra ca. 130.000 til nesten 150.000 ventende. For de øvrige RHFene var 
det totalt 121.000 ventende i 2009 mot 125.000 i 2011. Antall ventende vil være en funksjon av 
regionen eller foretaks størrelse, det mest interessante er derfor ikke antall ventende men om 
regionen klarer og «ta unna» ventelistene.  
 
Andel fristbrudd har gått ned for samtlige regionale helseforetak. Helse Nord RHF (HN) har hatt 
den største nedgangen fra 47,6 % i 2009 til 18,5 % i 2011. HMN har også hatt en solid nedgang 
fra 19,6 % til 12,9 %. Tallene under er både for somatikk og psykisk helsevern.  
 

 
Figur 12: Antall ventende og andel fristbrudd per RHF 
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Tilsvarende tall kan hentes ut per helseforetak i Helse Midt-Norge.  Som figuren nedenfor viser 
er det St. Olavs Hospital HF som har høyest andel fristbrudd med 16,5 %. De to andre helse 
foretakene i HMN har omtrent 10 % fristbrudd. 
 
St. Olavs Hospital HF har hatt en nedgang i antall ventende og en reduksjon i andel fristbrudd i 
perioden 2. tertial 2009 til 2. tertial 2011 fra ca 20.000 til 17.000 ventende og 19% til 16,5% 
fristbrudd. Helse Møre og Romsdal HF har hatt en sterk nedgang i andel fristbrudd fra 21,2 % 2. 
tertial 2009 til 10,3 % 2. tertial 2011.  
 
 

 
Figur 13: Andel fristbrudd og antall ventende per HF i HMN 
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7 Pasientstrømmer 
 
Formålet med dette kapittelet er å vise pasientstrømmer innenfor eget sykehusområde (egenbehandlingsandel), innen 
eget helseforetaksområde, innen Helse Midt-Norge RHF samt pasientstrømmer ut av HMN. Tallene gjelder for 
polikliniske konsultasjoner og dagbehandling og inkluderer ikke pasientstrømmer til avtalespesialister.  
 
Pasientstrømmene er interessante for prosjektet for å se hvor befolkningen får dekket sitt forbruk av dagbehandling 
og polikliniske konsultasjoner. Sammen med blant annet informasjonen om aktivitet og forbruk (kapittel 4 og 8) 
vil dette danne grunnlaget for diskusjoner om muligheten for å etablere flere desentraliserte løsninger innen visse 
fagområder i tråd med nasjonale og regionale føringer.  
 
Det er ikke tatt stilling til eventuelle over- og underforbruk innenfor de ulike fagområdene, da dette er utenfor 
prosjektets mandat. 
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7.1 Andel egenbehandling 

Det kan være store variasjoner mellom den registrerte aktiviteten på et sykehus, og befolkningens 
forbruk innenfor de respektive sykehusets opptaksområde. Denne variasjonen kan forklares ut 
fra en rekke ulike faktorer som; 

1. Pasientens sykehus har ikke et tilbud for den aktuelle behandlingen 
2. Pasienten selv velger å reise til et annet sykehus for behandling 
3. Pasienten velger å benytte avtalespesialister og/eller private sykehus for den aktuelle 

behandlingen 
 
Helse Midt-Norge har fokus på desentraliserte tilbud. Et mål innen «Strategi 2020» er at de store 
pasientgrupper skal få tilbud gjennom desentraliserte tjenester mens de sjeldnere og mer 
ressurskrevende tjenestene tilbys sentralt. Det er derfor viktig å påpeke at det er naturlig og riktig 
med pasientstrømmer innen fagområder og geografiske regioner. 
 
Basert på aktivitetsdataene fra helseforetakene i 2010 er det foretatt en analyse av andelen 
egenbehandling for dag og poliklinikk. Andel egenbehandling viser hvor stor andel av dag- og 
poliklinisk behandling som befolkningen fikk i eget sykehusområde. Kartet viser graden av 
egenbehandling innenfor hvert sykehusområde i HMN. Mørkere farge tilsvarer en større andel 
egenbehandling.  
 
 
 

 
Figur 14: Andel egenbehandling per sykehusområde 

 
Tallene fra 2010 viser at det er innbyggerne ved sykehusområdene til St. Olavs Hospital og 
Ålesund sykehus som fikk den største andelen av dag og poliklinisk behandling utført i eget 
sykehusområde.  Dette er som forventet for sykehusområdene med de to største sykehusene med 
flest fagdisipliner.  Namsos sykehusområde er det sykehusområdet i HMN som hadde tredje 
høyest egenbehandlingsandel.  
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Vel så interessant er det å vurdere tallene på helseforetaksnivå. For Helse Nord-Trøndelag 
helseforetak ble 71 % av de somatiske 
polikliniske konsultasjonene og 
dagbehandlingene forbrukt av innbyggerne 
utført ved et sykehus i eget foretaksområde.  
 
Tilsvarende tall for Helse Møre og Romsdal 
helseforetaksområde er 74 %, mens det for 
St. Olavs Hospital helseforetaksområde er 81 
%. 
  
En detaljert oversikt over sykehusområdenes 
egenbehandlingsandel og pasientstrømmer 
vises i figuren under.  

 

7.1.1 Detaljerte pasientstrømmer  

Pasientstrømmene i de ulike sykehusområdene viser at de mindre sykehusene har en stor 
pasientstrøm mot Ålesund sykehus og St. Olavs Hospital. Dette er nokså naturlig da dette er de 
to største sykehusene i HMN og St. Olav Hospital er regionens universitetssykehus.   
 
Geografi er også en viktig faktor. Mens innbyggerne i Volda-, Ålesund- og Molde sykehusområde 
får dekket 3-5 % av dag- og polikliniske konsultasjonene ved St. Olavs Hospital, får det 
nordligste sykehusområdet i fylket, Kristiansund sykehusområde, dekket 8 %. 
 
 
 

 
Tabell 19: Andel poliklinikk og dagbehandling per sykehus og RHF 

 
En vurdering av pasientstrømmene ut av regionen og til private sykehus viser for 2010 at Volda 
sykehusområde har den største pasientstrømmen målt i prosent til øvrige RHF (4 %). En mulig 
forklaring på dette er Volda sin geografiske posisjon og nærhet til Helse Vest RHF.  
 
Mer om detaljerte pasientstrømmer per sykehusområde er presentert i vedlegg Error! Reference 
source not found.. 
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Molde 14 % 0 % 69 % 9 % 5 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 %
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Volda 48 % 44 % 1 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 %

Ålesund 91 % 1 % 1 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 %

Figur 15: Andel egenbehandling per helseforetaksområde 



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 69 av 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Forbruk polikliniske konsultasjoner somatikk 
 
Kapittel 8 gir en oversikt over befolkningens forbruk av somatiske polikliniske konsultasjoner fordelt mellom 
helseforetak, avtalespesialister og private sykehus i de ulike helseforetaks- og sykehusområdene. En vurdering av 
befolkningens forbruk mot dagens tilbud kan brukes som grunnlag for diskusjoner om behov for økning av 
kapasiteten på sykehusene, utvidelse av hjemmelstørrelser og/eller flere hjemler innenfor visse fagområder og 
geografiske områder.   
 
Videre er tallene interessante ved å peke på fag- og geografiske områder med store variasjoner - noe som kan ha sin 
bakgrunn i ulik praksis og arbeidsdeling.   
 
Prosjektet har ikke tilgang til tilsvarende forbrukstall innen psykisk helsevern. Den begrensede aktiviteten som 
presenteres i dette kapittelet innen psykisk helsevern er kun polikliniske aktivitet utført ved somatiske enheter. 
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8.1 Poliklinisk konsultasjoner ved HF og avtalespesialister 

Innenfor HMN dekker avtalespesialister ca. 20 % av befolkningens forbruk av polikliniske 
konsultasjoner. Som nevnt i kapittel 4.5 gjelder den polikliniske aktiviteten ved private sykehus 
kun en behandlingsinstitusjon og er derfor ikke viet stor oppmerksomhet i den videre analysen.  
 
Dette kapitel tar utgangspunkt i pasienten bosted og ser nærmere på hvor stort forbruk av 
somatiske polikliniske spesialisthelsetjenester befolkningen i et gitt geografisk område har.  
Fokuset er i utgangspunktet på befolkningen samlede forbruk av de polikliniske tjenestene, for 
deretter å se på hvor stor andel av dette forbruket som er hos en avtalespesialist.  Disse forhold 
gjenspeiles i tabellen nedenfor. 
 

 
Tabell 20 Fordeling mellom HF, private sykehus og avtalespesialister per sykehusområde 

Tabellen viser stor forskjell mellom de ulike sykehusområdene innenfor HMN. Innbyggerne i 
sykehusområde Levanger benytter avtalespesialister ved 40 % av alle polikliniske somatiske 
konsultasjoner, mens innbyggerne i sykehusområde Volda benytter avtalespesialister ved 6 % av 
alle polikliniske konsultasjoner. 
 
Det er sykehusområdene tilhørende Helse Møre og Romsdal helseforetaksområde som har den 
laveste andelen bruk av avtalespesialister med under 12 %, mens høyest prosentvis andel finnes i 
Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde med 37 %.  
 
  

Sykehusområde Helseforetak
Private 

sykehus
Avtalespesialister Samlet

Andel 

avtalespes.

Namsos 38 943 0 16 303 55 246 29,5 %

Levanger 84 143 395 56 569 141 107 40,1 %

Helse Nord-Trøndelag HF-område 123 086 395 72 872 196 353 37,1 %

St. Olav 251 176 13 961 65 935 331 072 19,9 %

Orkdal 57 655 1 404 11 061 70 120 15,8 %

St. Olavs Hospital HF-område 308 831 15 365 76 996 401 192 19,2 %

Molde 86 997 28 7 587 94 612 8,0 %

Kristiansund 49 158 0 10 607 59 765 17,7 %

Ålesund 107 229 168 17 239 124 636 13,8 %

Volda 45 486 33 3 072 48 591 6,3 %

Helse Møre og Romsdal HF-område 288 870 229 38 505 327 604 11,8 %

Samlet 720 787 15 989 188 373 925 149 20,4 %
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8.1.1 Forbruk fordelt per ICD-10 kapittel 

Fordeles aktiviteten rapportert til NPR inn i ulike sykdomsgrupper, er variasjonen i bruk av 
avtalespesialister stor både mellom diagnosegruppene og de ulike sykehusområdene. 
Diagnosegruppene er definert av WHO i 21 ulike ICD-10 kapitler. Se kapittel 4 for en nærmere 
beskrivelse av ICD-10 klassifisering. 
 
Figuren nedenfor viser andelen av polikliniske konsultasjonene som ble utført av 
avtalespesialister per ICD-10 kapittel i 2010. Den vertikale linjen per diagnosegruppe viser 
differansen mellom høyeste og laveste andel utført av avtalespesialist pr sykehusområde i HMN, 
den mørkeblå firkanten viser gjennomsnittet i HMN, mens den lyseblå trekanten viser 
gjennomsnittet for hele Norge.  
 
Slike sammenlikninger vil alltid være beheftet med en grad av usikkerhet. Figuren kan derimot 
brukes til å vise ulik praksis i bruk av avtalespesialister innenfor sykehusområdene og per ICD-
kapittel, både innad i HMN og HMN mot landsgjennomsnittet.  
 

 

Figur 16 Andel bruk av avtalespesialister for polikliniske konsultasjoner per ICD-10 kap. 

Et eksempel på ulik bruk av avtalespesialister er «Øre og ørebensknute» (ICD-10 kap 8). Innenfor 
fagområdet står avtalespesialister i Norge i snitt står for 56 % av de polikliniske konsultasjonene. 
I HMN er snittet 33 %.  
 
Tilsvarende har HMN i nesten samtlige ICD-kapitler en lavere gjennomsnittlig andel enn 
landsgjennomsnittet. Variasjonen mellom de ulike sykehusområdene er også store som den 
vertikale linjen indikerer (forskjell mellom laveste og største andel).  
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8.1.2 Forbruk per 1000 innbygger per ICD-10 kapittel 

Sammenlignes samlet forbruk ved helseforetak, private sykehus og avtalespesialister per 1000 
innbygger fordelt på de ulike diagnosegruppene vises variasjonen både mellom 
helseforetaksområdene og mellom snittet i HMN og landsgjennomsnittet.  
 
Tabellene under indikerer med farger innenfor hvilke ICD-kapitler helseforetaksområdene har et 
forbruk som avviker +/- 20 % fra landsgjennomsnittet. Forbruk >+20 % av landsgjennomsnittet 
er indikert med blått mens <-20 % av landsgjennomsnittet er indikert med lys grønt. 
 

 
Tabell 21 Forbruksrater per 1000 innbygger per ICD-10 kapittel per sykehusområde 

Med unntak av Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde, har befolkningen i HMN samlet sett 
et noe lavere forbruk enn landsgjennomsnittet målt i antall polikliniske konsultasjoner per 1000 
innbyggere.   
 
ICD-kapittel 7 «Øye og øyets omgivelser» skiller seg ut ved at Helse Nord-Trøndelag 
helseforetaksområde har et vesentlig større forbruk enn landsgjennomsnittet (183,5 mot 123,4), 
mens de to øvrige helseforetaksområdene har vesentlige lavere forbruk enn landsgjennomsnittet.  
Tilsvarende er forbruket innenfor «hud» høyt i Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde 
sammenliknet med landssnittet.  Det samme bilde er også tydelig innenfor «øre og 
ørebensknuter» (ICD-10 kap 8) hvor forbruket er 90,5 konsultasjoner per 1000 innbygger i Helse 
Møre og Romsdal helseforetaksområde sammenlignet med 40,8 i St. Olavs Hospitals 
helseforetaksområde og 80,4 i Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde.  
 
Aktivitet registrert på «psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser» (ICD-10 kap 5) er kun aktivitet 
ved somatiske sykehus. 
 
 
 
 
 
 
 

Forbruk per 1000 innbygger fordelt på ICD-10 

kapittel innenfor hvert HF-område

Nord-Trøndelag HF-

område
St- Olav HF-område

Helse Møre og 

Romsdal HF-område
Snitt HMN Landsgjennomsnitt

 Infeksyk og parasittsyk.(kap 1) 13,5 16,9 8,8 13,3 15,6

 Svulster (kap 2) 80,4 94,2 97,2 92,5 92,5

 Blod og tilstander som angår immunsys (kap 3) 5,2 5,1 8,6 6,4 6,0

 Endo, ernæring og meta forst. (kap 4) 66,5 47,5 69,1 59,0 56,9

 Psykiske lid. og atferdsfors. (kap 5) 9,4 7,4 6,4 7,5 12,2

 Nervesystemet (kap 6) 49,6 40,0 43,0 43,0 41,7

 Øye og øyets omgivelser (kap 7) 183,5 85,8 92,7 107,6 123,4

 Øre og ørebensknute (kap 8) 80,4 40,8 90,5 66,6 76,6

 Sirkulasjonssys. (kap 9) 45,0 74,9 55,9 62,1 69,6

 Åndedrettssys. (kap 10) 53,0 54,4 52,9 53,6 65,3

 Fordøyelsessys. (kap 11) 44,7 55,9 55,6 53,6 47,1

 Hud  (kap 12) 160,9 118,9 91,6 117,4 105,6

 Muskel og skjelettsys. (kap 13) 137,5 117,6 121,0 122,8 106,0

 Urin- og kjønnsorg. (kap 14) 50,2 60,3 74,5 63,4 67,9

 Svangerskap og fødsel (kap 15) 21,0 25,0 26,7 24,8 28,7

 Perinatalperioden (kap 16) 0,8 4,7 1,9 2,9 2,8

 Misdan., deform. og krom.avv. (kap 17) 14,3 16,8 15,1 15,6 13,1

 Symptomer, tegn, m.m. (kap 18) 57,7 73,3 50,3 61,9 60,0

 Skader, forgift. og annet (kap 19) 95,8 69,5 119,6 92,8 92,0

 Ytre års. Syk., skad. og død. (Kap 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

 Betydning for helsetilstand (kap 21) 287,7 323,7 250,9 290,3 296,9

SUM 1457,1 1332,6 1332,3 1357,1 1380,8

< 20% av landsgj. 

snitt

> 20% av landsgj. 

snitt
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Tilsvarende kan forbruk per sykehusområde presenteres. Ved en slik sammenlikning er det viktig 
å være klar over at demografiske forhold og andre forhold kan få store utslag når forbruket måles 
per 1000 innbygger.  Særlig gjelder dette i sykehusområder med få innbyggere.  
 
Tross usikkerheten gir tabellen noen indikasjoner som kan vurderes nærmere. For 
sykehusområdene tilknyttet Helse Nord-Trøndelag helseforetaksområde, har Namsos et noe 
lavere samlet forbruk enn Levanger sykehusområde, mens forholdene er motsatt når det gjelder 
diagnosegrupper som «sirkulasjonssystemet» (kap 9), «åndedrettssystemet» (kap 10) og «muskel 
og skjellsystemet» (kap 13).  Det totale antallet polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger i 
Namsos sykehusområde er 1 423,5 mot 1 470,7 i Levanger sykehusområde.  
 
Sykehusområdet med det høyeste forbruket er Kristiansund sykehusområde med 1 514 
konsultasjoner pr 1000 innbygger etterfulgt av Namsos- og Levanger sykehusområde i Helse 
Nord-Trøndelag helseforetaksområde. 

 
Tabell 22 Forbruk per 1000 innbygger per ICD-10 per sykehusområde 

Videre fremkommer det lokale forskjellene innenfor ulike ICD-10 kapitler, for eksempel «øye og 
øyets omgivelser» har en forskjell på 129,4 konsultasjoner per 1000 innbygger mellom høyeste 
(Levanger 184,2) og laveste (Volda 54,8). Et annet sykehusområde med stort forbruk innen dette 
samme kapittelet er Kristiansund (160,7).  
 
Innenfor «hud» er forbruket per 1000 innbygger sterkt varierende fra 166,9 i Levanger 
sykehusområde til 73,3 i Volda sykehusområde. Tilsvarende innenfor «Øre» er variasjon fra 38,9 i 
St. Olavs Hospital sykehusområde til 113,3 i Molde sykehusområde. 
 
På neste side vises en detaljert tabell over forbruk per sykehusområdet og hvordan antall 
konsultasjoner fordeler seg mellom sykehus og avtalespesialister på de ulike ICD-kapitlene. 

 

Forbruk per 1000 innbygger fordelt på ICD-

10 kapittel innenfor hvert sykehusområde
Namsos Levanger St. Olav Orkdal Molde

Kristian

sund
Ålesund Volda

Snitt 

HMN

Lands-

gjennomsnitt

 Infeksyk og parasittsyk.(kap 1) 7,7 15,8 18,3 10,5 8,0 8,5 10,2 7,0 13,3 15,6

 Svulster (kap 2) 63,4 87,3 96,7 82,9 81,8 92,6 108,2 102,9 92,5 92,5

 Blod og tilstander som angår immunsys (kap 3) 3,5 5,9 5,4 3,8 6,0 8,4 10,1 10,2 6,4 6,0

 Endo, ernæring og meta forst. (kap 4) 66,7 66,4 47,9 45,9 60,8 69,5 81,3 55,1 59,0 56,9

 Psykiske lid. og atferdsfors. (kap 5) 11,4 8,6 7,5 7,0 4,1 9,5 7,0 6,2 7,5 12,2

 Nervesystemet (kap 6) 36,7 54,8 41,6 32,8 43,1 46,1 41,7 42,9 43,0 41,7

 Øye og øyets omgivelser (kap 7) 181,8 184,2 84,9 89,7 123,2 160,7 57,7 54,8 107,6 123,4

 Øre og ørebensknute (kap 8) 77,3 81,7 38,9 49,2 113,3 104,7 76,3 69,8 66,6 76,6

 Sirkulasjonssys. (kap 9) 50,0 42,9 70,7 93,5 53,2 53,5 57,8 58,2 62,1 69,6

 Åndedrettssys. (kap 10) 63,9 48,6 52,2 63,9 75,3 56,1 41,7 36,4 53,6 65,3

 Fordøyelsessys. (kap 11) 37,4 47,7 57,9 47,0 53,9 52,5 58,4 55,1 53,6 47,1

 Hud  (kap 12) 146,3 166,9 128,3 76,6 53,9 154,8 101,7 73,3 117,4 105,6

 Muskel og skjelettsys. (kap 13) 155,9 130,1 104,4 176,7 139,4 121,7 110,5 112,5 122,8 106,0

 Urin- og kjønnsorg. (kap 14) 49,9 50,3 59,8 62,5 55,9 57,9 100,2 64,3 63,4 67,9

 Svangerskap og fødsel (kap 15) 17,0 22,5 26,1 20,2 20,2 18,5 37,3 21,6 24,8 28,7

 Perinatalperioden (kap 16) 0,1 1,0 5,4 1,5 0,5 0,3 3,8 1,9 2,9 2,8

 Misdan., deform. og krom.avv. (kap 17) 13,1 14,7 17,4 14,0 15,1 14,8 15,7 13,9 15,6 13,1

 Symptomer, tegn, m.m. (kap 18) 53,7 59,4 73,3 73,2 51,2 60,0 45,5 50,6 61,9 60,0

 Skader, forgift. og annet (kap 19) 86,1 99,8 64,0 94,0 96,5 173,5 119,1 109,0 92,8 92,0

 Ytre års. Syk., skad. og død. (Kap 20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8

 Betydning for helsetilstand (kap 21) 301,6 282,1 344,6 230,2 274,5 250,4 242,8 229,1 290,3 296,9

SUM 1423,5 1470,7 1345,5 1275,2 1329,9 1514,0 1327,0 1175,0 1357,1 1380,8

< 20% av landsgj. 

snitt

> 20% av 

landsgj. snitt



 

 
 

 

Tabell 23 Forbruk poliklinikk per sykehusområde



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Gjeldende forskrift og erfaringer fra andre RHF 
 
En vurdering av eventuelle endring i dagens organisering av «små fagene» må vurderes opp mot gjeldende forskrifter 
og lovverk. Dette kapittelet fokuserer på forskjeller, fra pasientens ståsted, når det gjelder rett til nødvendig 
helsehjelp hos avtalespesialister og ved sykehuset. Videre gis det en beskrivelse av erfaring med bruk av 
avtalespesialister fra andre RHF. 
 
Vurdering av konsekvenser for pasient og erfaring fra andre RHF vil være viktig når HMN skal vurdere 
eventuelle endringer i organiseringen av de «små fagene» i fase 2.  
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9.1 Forskrift og lovverk 

Pasientrettighetsloven kapittel 2 omhandler blant annet pasientens rett til helsehjelp, rett til 
vurdering, fornyet vurdering og valg av sykehus. 
 
Henvisningen til spesialisthelsetjenesten skal vurderes innen 30 virkedager (10 virkedager for barn 
og unge under 23 år med psykiske lidelser). Vurderingen kan få ett av følgende utfall: 
 

1. Man får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (jfr. 
pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, og prioriteringsforskriften § 2). Pasienter som får 
denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en fristdato for når 
spesialisthelsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling 
eller i form av utredning.  
 

2. Man får ikke rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp, men vil likevel få helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten. Man får imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når 
helsehjelpen skal gis. 

 
3. Vurderingen konkluderer med at man ikke har behov for helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Avtalespesialistene omfattes ikke av lovkravet om rett til vurdering og har således ikke mulighet 
til å tildele rett og frist for nødvendig helsehjelp. En avtalespesialist kan imidlertid være den som 
innfrir en pasients rett til helsehjelp.  
 
I 2004 ble det foretatt visse endringer av pasientrettighetsloven § 2-1. I forbindelse med 
endringene av pasientrettighetsloven ble Ot. Prp. nr. 63 utarbeidet. Det fremkommer følgende av 
proposisjonens s. 28: 
 
«Etter gjeldende rett er det bare offentlige sykehus, og herunder spesialistpoliklinikker, som har plikt til å ta imot 
pasienter for vurdering i henhold til pasientrettighetsloven § 2-2. Private sykehus og privatpraktiserende spesialister 
er ikke pålagt en slik plikt i pasientrettighetsloven. Det er imidlertid intet til hinder for at det regionale 
helseforetaket inngår avtale med private tjenesteytere om slik virksomhet. Det må i så fall eksplisitt fastsettes i 
avtalen at virksomheten skal foreta vurdering etter § 2-2, og at denne vurderingen forplikter det regionale 
helseforetaket, blant annet til å oppfylle rettighetene til pasienter som er blitt innrømmet rett til nødvendig helsehjelp 
i samsvar med pasientrettighetsloven § 2-1.» 
 
Med bakgrunn i ovennevnte kan det på den ene siden utledes at de regionale helseforetakene kan 
la situasjonen være slik den er i dag med at pasienter som går til privatpraktiserende 
avtalespesialister ikke får de samme rettighetene som pasienter ved offentlige sykehus og 
poliklinikker. På den andre siden kan de regionale helseforetakene ta inn i avtalen med de 
privatpraktiserende avtalespesialistene at de også har en plikt til å ta i mot pasienter for vurdering 
jfr., pasientrettighetsloven § 2-2, med følger at det regionale helseforetaket blir forpliktet å 
oppfylle rettighetene til de pasientene avtalespesialistene ikke greier å oppfylle innen gitte frister. 
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9.2 Erfaring med avtalespesialister i andre RHF 

Tabellen viser en oversikt over antall avtalespesialister og årsverk i de ulike RHFene: 

 
Figur 17: Avtalespesialister per RHF30 

Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Østs erfaring ved bruk av avtalespesialistene er at det stort sett er meget god kvalitet på 
de tjenestene de utfører, og at de mange steder avlaster HFene ved å gjøre gode vurderinger.  
 
På bakgrunn av rapporteringene til NPR synes det som om de aller fleste spesialistene har høy 
produktivitet og effektivitet. Helse Sør-Øst opplever styrbarheten som relativt god innenfor den 
rammeavtalen som foreligger.   
 
Når det gjelder fremtiden, er det fra Helse Sør-Øst RHF så langt gitt uttrykk for at man ønsker å 
satse på avtalespesialister.  Det anses at dette gir god og effektiv helsetjeneste på lavest mulige 
omsorgsnivå.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av personer fra RHFet, HFene, de private sykehusene 
med driftsavtale, PSL, Allmennlegeforeningen og Norsk Psykologforening som skal starte 
arbeidet med ny handlingsplan for organisering og lokalisering av avtalepraksis i regionen, etter at 
de to tidligere planene fra hhv. Helse Øst og Helse Sør begge er utløpt.    
 
Helse Vest 
Ikke mottatt svar på forespørselen 
 
Helse Nord 
Ikke mottatt svar på forespørselen 

  

                                                 
30 I innrapporteringsperioden (2009) var det 160 hjemler i HMN, ikke 140 som per 31.12.2010. Tallet på 140 er brukt for å 
benytte kjente og oppdaterte tall for leseren som presentert i de foregående kapitlene. Med 160 hjemler i HMN er det et avvik på 
6 hjemler ift. Helsedirektoratets «Aktivitetsdata for avtalespesialister 2009». Dette skyldes hovedsakelig at noen av 
avtalespesialistene sa opp hjemlene i perioden.  

Hjemler Årsverk Hjemler Årsverk Hjemler Årsverk Hjemler Årsverk

Somatikk 140,0 107,7 500,0 372,8 50,0 35,9 79,0 50,6

Psykiatri 41,0 27,9 202,0 137,5 10,0 6,5 11,0 7,3

Psykologi 113,0 91,3 347,0 279,0 23,0 16,2 50,0 31,1

Vakanse 3,6

Samlet 294,0 226,9 1049,0 789,3 83,0 62,1 140,0 89,0

Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Midt
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10 Anbefalt videre prosess 
 
Dette kapittelet er prosjektgruppens forslag til organisering av den videre prosessen i fase 2. Mens fase 1 har 
fokusert på å beskrive dagens situasjon skal man i fase 2 vurdere ulike organiseringen av «små fagene» i 
fremtiden. 
 
Prosjekt «Organisering av små fag» er en direkte oppfølging av de vedtak som ble gjort i forbindelse med Helse 
Midt-Norges Strategi 2020.  Kjernespørsmålene i dette prosjektet kan på mange måter sammenfattes til å være: 
«I hvor stor grad kan bruk av passiv vakt og beredskap reduseres for å frigjøre resurser til økt kapasitet på dagtid 
for aktiv pasientbehandling i form av polikliniske aktiviteter?  I hvor stor grad kan denne aktiviteten 
desentraliseres og i hvor stor grad kan denne kapasitetsøkningen skje ved en økning i antall hjemler for 
avtalespesialister?» 
 
Uavhengig av hvilke endringer Helse Midt-Norge RHF og foretakene eventuelt foretar vil alltid valgene foretatt 
medføre både fordeler og ulemper både pasient og ansatte. Det vil derfor være en nesten umulig oppgave for 
prosjektet å konkludere med at «alternativ x» vil være det beste. Ulike alternativer kan være de beste basert på 
hvilke kriterier som vurderes og hvordan de ulike kriteriene vektes (eksempelvis kvalitet mot økonomi). Prosjektet 
anbefaler derfor at fase 2 tar utgangspunkt i en såkalt scenariotilnærming. Metodikken tar for seg et sett (2-4) av 
mulige fremtidige modeller for så å vurdere disse opp mot dagens situasjon. De ulike modellene, eller scenarioene, 
vurderes mot ulike kvalitative og kvantitative kriterier.  
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10.1 Beslutningskriterier 

Ved vurdering av ulike alternativer for organisering av små fag er det en rekke kriterier som må 
legges til grunn for vurderingene.  Kriteriene er forankret i så vel Nasjonal helse- og omsorgsplan, 
Samhandlingsreformen, Helse Midt-Norges Strategi 2020 samt prosjektets mandat: 

 Helse Midt-Norge RHF skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester av god kvalitet 

 Tilgjengelig kompetanse skal i størst mulig grad benyttes til aktiv pasientbehandling  

 Bruken av passiv beredskap ved alle sjukehus skal reduseres 

 Det skal legges til grunn en samling av kirurgisk akuttberedskap på ett sykehus i hvert 
helseforetak 

 Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander skal 
desentraliseres når dette er mulig 

 Spesialisthelsetjenesten skal utvikle sin desentraliserte rolle, eksempelvis ved 
desentraliserte spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentre, legespesialister som 
ambulerer mellom desentralisert poliklinikk og sykehusavdeling eller avtalespesialister 
med egen praksis 

 Spesialisthelsetjenestetilbud skal vurderes lokalisert utenom sykehus også i kommuner 
som har sykehus 

 Avtalespesialister er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten 

 Avtalespesialistene skal innpasses som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste 

 Helsetjenestetilbudet skal i tråd med Samhandlingsreformen legge til rette for en 
forutsigbar samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og mellom de 
ulike aktørene i spesialisthelsetjenesten 

 Det skal utvikles en spesialisthelsetjeneste for befolkningen i Helse Midt-Norge som er 
robust og har bærekraft på lang sikt 

 Løsningen skal ha en positiv innvirkning på rekruttering av fagpersonell 

 Potensiell innvirkning på kvalitet, tilgjengelighet, utdanning og økonomi skal vektlegges i 
valg av fremtidig løsning for organisering av små fag 

10.2 Overgangen fra fase 1 til fase 2 i prosjektet 

Denne rapporten fra prosjektets fase 1 har som formål å beskrive dagens polikliniske 
spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Midt-Norge.  Dagens aktivitetstall, dagens 
tjenesteleverandører, befolkningens forbruksmønster og gjeldende forskrifter/avtaler er 
beskrevet.  Denne informasjon skal i prosjektets neste fase, fase 2, benyttes til å se på alternative 
løsninger for organisering av små fag.  Både ulike alternativer for helseforetakene og for 
avtalespesialistene skal vurderes. 
 
Uavhengig av hvilke endringer Helse Midt-Norge RHF og foretakene vurderer, vil valgene alltid 
medføre både fordeler og ulemper på en lang rekke områder med konsekvenser for både 
pasienter og ansatte.  Det vil derfor være en nesten umulig oppgave for prosjektet å analysere seg 
frem til en konklusjon med at «alternativ x» vil være den beste løsningen. Ulike løsninger kan 
være best avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn og hvordan de ulike kriteriene vektes 
(eksempelvis kvalitet kontra økonomi).  Prosjektet anbefaler derfor at fase 2 tar utgangspunkt i en 
såkalt scenariotilnærming. Metodikken tar for seg et sett (2-4) av mulige fremtidige målbilder for 
så å vurdere disse opp mot dagens situasjon.  
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10.3 Om scenarioplanlegging  

Scenarioplanlegging er en strategisk planleggingsmetode som benyttes for å utarbeide fleksible 
fremtidsbilder. Planleggingsmetoden er et angrepssett der man kombinerer faktabasert kunnskap 
med kunnskap og antagelser om politiske-, sosiale-, faglige- og teknologiske trender, og deretter 
utformer et sett alternative realistiske målbilder. Mellom tre og fem scenarier antas vanligvis å 
være et fornuftig antall scenarier å ha med seg i en videre prosess for nærmere analyser og 
drøfting.  
 
Hvilke aktuelle tema som skal legges til grunn for scenarioplanleggingen vil variere og være 
avhengig av blant annet bransje og problemstillinger som skal analyseres nærmere. Hva som 
legges til grunn i utvikling av scenarier vil også være avhengig av de føringer og rammer som 
gjelder for prosjektet, de overordnede faktorer som man mener vil påvirke helseforetakene i 
fremtiden og eventuelle avgrensninger som forenkler kompleksiteten i scenariene. Når disse 
forholdene er identifisert og definert kan man konstruere og beskrive de alternative scenariene 
mer i detalj. Deretter følger analyser og drøfting av hvert enkelt scenario som til slutt gir grunnlag 
for de veivalg som skal tas.    
 
Gjennom å ta utgangspunktet i dagens situasjon fokuserer tilnærmingen på hvilke endringer 
alternativene medfører innenfor de ulike kriteriene. Fokus på endringer fra dagens situasjon gir 
erfaringsmessig de beste diskusjonene med fagmiljøene. 

10.4 Mulige scenarier i fase 2 

Med scenarioer menes altså alternative målbilder som beskriver alternative strategier for 
eksempelvis vaktordninger, forbruk av polikliniske tjenester, arbeidsdeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og arbeidsdeling mellom avtalespesialister og 
polikliniske tilbud i regi av helseforetakene.    
 
Det er en utfordring i planleggingen av fase 2 at det er en rekke betydelige forskjeller og 
variasjoner internt i Helse Midt-Norge: 

 Det er store forskjeller i forbruk av polikliniske tjenester mellom sykehusområdene og 
helseforetaksområdene  

 Det er store forskjeller i forbruk av polikliniske tjenester mellom sykehusområdene og 
helseforetaksområdene innen ett og samme fagområde  

 Det er store forskjeller i arbeidsdelingen mellom helseforetak og avtalespesialister i de 
ulike sykehusområdene og helseforetaksområdene når det gjelder polikliniske tjenester 

 Det er store forskjeller i arbeidsdelingen mellom helseforetak og avtalespesialister i de 
ulike sykehusområdene og helseforetaksområdene når det gjelder polikliniske tjenester 
innen ett og samme fagområde 

 
Det er mulig å tenke seg alternative scenarier for den samlede helseregion, for det enkelte 
helseforetak eller for hvert enkelt fagområde.  Det vil derfor ved oppstart av fase 2 måtte gjøres 
noen viktige valg i forhold til hvilke dimensjoner arbeidet skal ta utgangspunkt i og hvor mange 
av de sentrale problemstillingene det skal utformes alternative fremtidsbilder for. 
 
Når de fremtidige målbildene/scenariene er valgt, skal disse først detaljeres, for deretter å bli 
nærmere vurdert ut fra de ovenfor beskrevne beslutningskriteriene.  Denne vurderingen skal igjen 
danne grunnlag for beslutning om konkrete veivalg fremover.  
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Beslutningskriteriene kan med fordel operasjonaliseres i noen konkrete kvalitative og kvantitative 
faktorer. Figuren illustrerer eksempler på operasjonaliserte beslutningskriterier som foreslås 
benyttet i neste fase og som berører ulike aspekter som eksempelvis kvalitet, tilgjengelighet og 
samordning, forhold for de ansatte, fag, økonomi samt en total vurdering av usikkerheten ved 
gjennomføring av scenariet.    
 

 
Figur 18: Mulige evalueringskriterier 

 
Evalueringskriteriene i figuren er utarbeidet med utgangspunkt i HMN styresak 86/11 «Metode for 
konsekvensvurdering og omstilling i Helse Midt-Norge» samt Deloittes erfaring fra tilsvarende prosesser. 
 
Gjennom å ta utgangspunktet i dagens situasjon fokuserer tilnærmingen på hvilke endringer 
alternativet medfører innenfor de ulike kriteriene. Fokus på endring gir erfaringsmessig mye 
bedre diskusjoner med f.eks. fagmiljøene da kriterier som tjenestekvalitet, samhandling mellom 
muljering, rekrutteringsmuligheter etc. nærmest er umulig å tallfeste både for dagens situasjon og 
ikke minst fremtidige mulige modeller.  
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11 Datagrunnlag og datakvalitet 
 
Kapittelet gir en beskrivelse av fremgangsmåte for innhenting av rådata samt en vurdering av usikkerheten knyttet 
til tallene som presenteres i rapporten 
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Datagrunnlaget er basert på poliklinisk aktivitet ved HF og private sykehus samt konsultasjoner 
fra avtalespesialister. Data er hentet fra Norsk pasientregister (NPR) der data fra HF og private 
sykehus er fra driftsåret 2010, mens data fra avtalespesialister er fra 2009. Årsaken til at 2009 tall 
er benyttet for avtalespesialister er at, i følge NPR, er kvaliteten og komplettheten for dårlig til å 
publisere i 2010. Datagrunnlaget er begrenset til somatisk sektor. 
 
I noen av oversiktene over aktivitetsnivå er datagrunnlaget gruppert etter kapittel i ICD10-
kodeverket. ICD10-kapittel er basert på hoveddiagnosen i datagrunnlaget. For HF og private 
sykehuset var det i overkant av 16 000 konsultasjoner som manglet hoveddiagnose på landsbasis. 
Dette utgjør 0,3 prosent av datagrunnlaget. For avtalespesialistene var det i underkant av 16 300 
konsultasjoner som manglet hoveddiagnosekode på landsbasis. Dette utgjør 0,8 prosent av det 
leverte datagrunnlaget fra avtalespesialistene. For leverte data utgjør derfor manglende 
diagnosedata et lite problem for de vurderingene som skal gjøres i denne rapporten.  
 
For avtalespesialistene er det imidlertid kun 83 prosent av spesialistene, som skal levere data, som 
faktisk har levert. Dette betyr at tallene for konsultasjoner hos avtalespesialister er underestimert. 
Resultatene som presenteres i rapporten må tolkes i lys av dette. 
 
I publikasjonen «Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2010» sier NPR følgende om 
datakvaliteten: «For årsdata 2010 er det ikke kjørt kvalitetssjekker på alle nye variabler. Selv om vi sier at 
datakvaliteten i enkelte variabler er komplett, er vi ikke sikre på om kodingen er korrekt. Eksempel på slike 
variabler er omsorgsnivå og behandlingssted». 
 
Omsorgsnivå er den variabelen som poliklinisk aktivitet ved HF-ene er valgt ut på. Variabelen er 
tredelt; døgnopphold, dagopphold og poliklinisk konsultasjon. Det tredelte nivået som ble 
rapportert er vurdert av NPR til å ha for dårlig kvalitet. NPR har derfor valgt å kode om det 
tredelte omsorgsnivået ved hjelp av andre opplysninger ved oppholdene slik som oppholdstype, 
liggetid, type DRG for å nevne noen. Når det gjelder de medisinske data (som for eksempel 
hoveddiagnosekode), vurderes kvaliteten som god. Generelt gjør NPR en rekke kontroller av data 
som rapporteres inn fra somatisk sektor. Feil som avdekkes meldes tilbake til HF-ene for kontroll 
og korrigering. 
 
Ut fra dette er det grunn til å anta at kvaliteten på de data som er levert til NPR, har en 
tilfredsstillende kvalitet til formålet i denne rapporten. Det understrekes imidlertid at det er noe 
usikkerhet knyttet til omsorgsnivå som er benyttet som kriterium for å fastsette volum på 
poliklinisk aktivitet, og at volum på konsultasjoner hos avtalespesialister er underestimert på 
landsbasis (83 % har levert). 
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12.1 Poliklinisk aktivitet somatikk fordelt per fagområde 

Under vises den polikliniske somatiske aktiviteten per fagområde og sykehusenhet. Grunnet ulik 
registreringspraksis og bruk av «samleposter» er denne fremstillingsformen beheftet med mer 
usikkerhet enn per ICD-kapittel som presentert i kapittel 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 19: Poliklinisk aktivitet (per 1000 enheter) per avdeling hele HMN 2010 

Avd Kir Med Ortop Gyn ØNH Øye Kreft Hud Barn Føde Nevro Fysio Fysik Revm Stråle Rehab Hjete Anest Lunge Øvrige

St. Olav 24 214     26 839    34 786    16 881    15 658    17 833    33 327    18 503    18 018    21 657    15 047    22 042    7 316      7 018      -          -          8 488      5 917      6 107      22 443    

Ålesund 14 099     19 409    16 963    8 866      12 666    8 957      7 231      11 758    9 033      903         3 497      -          -          5 374      9 219      -          -          1 299      -          7 573      

Molde 17 346     10 133    25           2 794      12 767    9 811      -          -          -          2 440      8 669      2 699      -          -          -          335         -          -          -          3 629      

Levanger 8 833       14 309    13 413    8 182      -          -          -          -          6 102      -          -          -          -          -          -          6 756      -          -          -          1 448      

Kristiansund 17 117     9 055      264         2 327      2 830      -          -          8 295      2 634      1 732      -          -          -          -          -          -          -          344         -          -          

Namsos 6 619       6 323      7 487      3 183      3 166      7 147      -          -          1 393      1 316      1 178      -          -          -          -          2 083      -          48           -          466         

Orkdal 3 091       4 563      7 330      3 950      -          -          -          -          -          705         -          -          8 416      -          -          -          -          -          -          37           

Volda 9 663       6 266      -          4 137      -          -          1 563      781         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Sum 100 982   96 897    80 268    50 320    47 087    43 748    42 121    39 337    37 180    28 753    28 391    24 741    15 732    12 392    9 219      9 174      8 488      7 608      6 107      35 596    



 

 
 

12.2 Pasientstrømmer 

 
I dette vedlegget følger en oversikt over pasientstrøm per sykehusområde. Pasientstrømmen viser i hvilket område pasientene er blitt behandlet ikke 
behandlingssted.  Kilde: NPR-data mottatt fra Helse Midt-Norge 

 
Figur 20 Pasientstrøm per sykehusområde 



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 87 av 111 

12.2.1 Volda og Ålesund Sykehusområde 
 

 
 Volda og Ørsta kommune har en egenbehandlingsandel på ca. 

55 % 

 Øvrige kommunene i sykehusområdet har en lavere andel 
egenbehandling fra 31 % (Vanylven) til 38 % (Sande) 

 Reisetid Vanylven – Volda ca. 1:20 time 

 Reisetid Vanylven – Ålesund ca. 2:00 timer 

 Reisetid Larsnes i Sande – Volda ca. 55 minutter 

 Reisetid Larsnes i Sande – Ålesund ca.1:25 time 

 
 Kommunene tilhørende Ålesund sykehus har en behandlingsandel 

i Ålesund på 91 % av alle dagbehandlinger og til poliklinikk 

 Hareid eneste kommune med lavere andel (72 %), innbyggerne 
benytter også Volda sykehus i stor grad 

 Av ca. 115.000 behandlinger foregikk i overkant av 3000 ved St. 
Olavs 

 Av øvrige behandlingssteder benyttes Helse Sør Øst (ca. 1.700 
behandlinger), Molde (ca. 1.400) og Helse Vest (ca. 800) 
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12.2.2 Molde og Kristiansund Sykehusområde 

  

 
 For innbyggerne i Molde og Aukra kommune er 

egenbehandlingsandelen 77 % 

 Målt i antall er det moldenserne som brukte Kristiansund sykehus 
mest i 2010 med ca. 2.500 konsultasjoner og dagbehandlinger 

 Omtrent 5000 behandlinger ved St.Olavs hvorav ca.. 2700 kom 
fra Molde og Sunndal 

 Sandøy benyttet Molde sykehus ved 34% av behandlingene 

 55% til Ålesund Sjukehus (kortere reisetid) 

 
 Innbyggerne i Kristiansund har en behandlingsandel i eget 

sykehus på 77 % 

 Øvrige kommuner i sykehusområdet varierer fra 58 % (Halsa og 
Aure) til 68 % (Averøy) 

 For de øvrige kommunene benyttes Molde (ca. 3000 
behandlinger) og St. Olavs Hospital (ca. 2200) i stor grad 

 Også innbyggerne i Kristiansund benytter Molde og St. Olavs 
Hosptial ved 17 % til dagbehandling og poliklinikk 
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12.2.3 Orkdal og Trondheim sykehusområde 

  

 
 Orkdal sykehus har den laveste egenbehandlingsandelen i Helse 

Midt-Norge 

 Dette skyldes primært at innbyggerne reiser til St. Olavs Hospital 
for dag- og poliklinisk behandling (52 %) 

 I noen kommuner som f.eks. Oppdal benyttes også Helse Sør-
Øst i stor grad, sannsynligvis grunnet kortere reisestrekning 

 
 Med unntak av Roan benytter kommunene tilhørende St.Olavs 

sykehuset til mellom 83% (Røros) og 93% (Tydal) av alle dag- og 
polikliniske behandlinger 

 Roan kommune er eneste med en lav behandlingsandel. Grunnen 
er sannsynligvis den geografiske nærheten til Namsos som 
benyttes sykehuset i 60% av tilfellene 

 Røros har en stor behandlingsandel i HSØ, sannsynligvis av 
samme årsaker 

 St. Olavs Hospital har den høyeste andelen bruk av private 
sykehus med 6% 
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12.2.4 Levanger og Namsos Sykehusområde 
 

  

 
 Innbyggerne som sokner til Levanger sykehus benytter også St. 

Olavs Hospital og Namsos i stor grad for dag- og poliklinisk 
behandling 

 Innbyggerne i Stjørdal benytter St. Olavs Hospital for nesten 
40% av behandlingene 

 Verran kommune benytter Namsos for ca. 60% av 
dagbehandlingene og poliklinikk 

 Bruken skyldes sannsynligvis reiseavstander som er omtrent lik 
fra kommunesentrene til de ulike sykehusene 

 
 Med unntak av Osen kommune benyttes Namsos sykehus i 

mellom 74% (Røyrvik og Vikna) og 90% av tilfellende (Fosnes) 

 Osens borgere benytter St. Olavs i 21% av behandlingene, tross 
vesentlig lenger reisetid (Over 1:30 time lenger) 

 Bindal kommune i Nordland sokner til Namsos sykehus 

 Prosjektet har ikke aktivitetstall for Bindals innbyggere, dette kan 
påvirke behandlingsandelen til Namsos sykehus 
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12.3 Oversikt polikliniske konsultasjoner per ICD-10 kapittel 

Påfølgende vedlegg viser en oversikt over den polikliniske somatiske aktiviteten ved hvert av sykehusenes fordelt per ICD-kapittel. Fordelingen per 
kapittel er som prosentvis andel av totalt antall konsultasjoner. Kun kapitler ed andel over 5 % av totalen er presentert med tall. De markerte grønne 
cellene er de med høyeste verdi.  

12.3.1 Namsos 
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12.3.2 Levanger 

 
  



 
 

Prosjektoppdrag «Organisering av små fag i Helse Midt-Norge RHF» Side 93 av 111 

12.3.3 St. Olavs Hospital 
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12.3.4 Orkdal 
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12.3.5 Kristiansund 
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12.3.6 Molde 
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12.3.7 Ålesund 
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12.3.8 Volda 

 
 



 

 

12.4 Vaktlister per sykehusenhet 

I dette vedlegget blir det gitt en oversikt over vaktordningene for leger ved sykehusene i Helse 
Midt-Norge. Vaktordningene er skissert for overleger, LIS-leger og turnusleger og skilt mellom 
tilstedevakt og bakvakt.  

12.4.1 Namsos 

   

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 5,0          3,0          X x O aktiv til 18, LIS aktiv til 00.00

Barn

Blod 2,0          -          

Endokrinologi -          1,0          

Fordøyelse 1,0          -          

Fys. medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 3,0          1,0          x x

Gastrokirurgi 1,0          -          

Generell indremedisin 4,0          5,0          x x x O aktiv til 17, LIS aktiv til 21, turnus aktiv til 21

Geriatri 1,0          1,0          

Generell kirurgi 2,0          3,0          x x x LIS aktiv til 01.00, turnus til stede

Hjerte 1,0          -          

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon

Karkirurgi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge

Nevrokirurgi

Nevrologi 3,0          1,0          

Nyre

Ortopedisk kirurgi 4,0          2,0          x x O aktiv til 19, LIS aktiv til 22

Onkologi

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 2,0          -          

Øre-nese-hals 3,0          1,0          x

Øyesykdommer 4,0          1,0          x aktiv til 18

Psykiatri 8,2          5,8          x x

Barne og ungdomspsykiatri 2,0          1,0          

Annet - Revmatologi

Annet - Røntgen x Røntgen

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 46,2         25,8         1      -   1       8      6      1       -       

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader
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12.4.2 Levanger 

   

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 6,0          5,0          x x Aktiv til 20

Barn 4,0          4,0          x x LIS aktiv til 21

Blod 1,0          -          

Endokrinologi 1,0          -          

Fordøyelse 2,0          1,0          

Fys. medisin og rehabilitering 4,0          3,0          

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,0          4,0          x x

Gastrokirurgi 3,0          2,0          

Generell indremedisin 1,0          10,0         x x x O aktiv til 21, turnus til stede

Geriatri 2,0          1,0          

Generell kirurgi 2,0          3,0          x x x Aktiv til 20, turnus til stede

Hjerte 3,0          -          

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon 1,0          -          

Karkirurgi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge 3,0          1,0          

Nevrokirurgi

Nevrologi 2,0          -          

Nyre 3,0          -          

Ortopedisk kirurgi 6,0          4,0          x x Aktiv til 20

Onkologi

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 2,0          1,0          

Øre-nese-hals

Øyesykdommer

Psykiatri 15,5         8,0          x x

Barne og ungdomspsykiatri 4,0          4,0          x x O aktiv til 20, LIS aktiv til 17

Annet - Revmatologi x x Revma 

Annet - Røntgen x x Røntgen

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 70,5         51,0         -   4      2       10    6      -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.4.3 St. Olavs Hospital 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin 4,0          2,0          noe aktiv tid

Anestesiologi 46,0         21,5         x x x flere vaktteam, en del aktiv utover kl 16

Barn

24,0         12,0         x x x
4 Overleger og 1 LIS barnekirurgi ikke tatt med, 

flere bakvakter neonatal, barnekardiologi

Blod 5,0          2,0          x x noe aktiv tid

Endokrinologi 3,0          2,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Fordøyelse 6,0          2,0          x x noe aktiv tid

Fys. medisin og rehabilitering 10,0         9,0          x x

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 25,0         10,5         x x x flere vaktsystem

Gastrokirurgi 8,0          5,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Generell indremedisin 4,0          20,0         x x

Geriatri 5,0          4,0          x x noe aktiv tid

Generell kirurgi 8,0          11,5         x x

Hjerte 19,0         4,5          x x flere vaktteam, en del aktiv vakt utover kl 16

Hud- og veneriske sykdommer 7,0          4,5          x x LIS noe aktiv tid

Immunologi og transfusjonsmedisin 3,0          2,0          

Infeksjon 4,0          2,0          x x noe aktiv tid

Karkirurgi 6,0          2,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 2,0          1,0          x x LIS sammen med ØNHvakt

Lunge 9,0          5,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Nevrokirurgi 7,0          6,5          x x noe aktiv tid

Nevrologi 7,5          9,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Nyre 5,0          1,0          x x noe aktiv tid

Ortopedisk kirurgi 35,0         12,5         x x flere vaktteam, en del aktiv vakt utover kl 16

Onkologi 17,0         11,5         x x noe aktiv tid

Plastiskkirurgi 3,0          1,0          x x

Thoraxkirurgi 5,0          3,5          x x noe aktiv vakt etter kl 16

Urologi 8,0          2,0          x x en del aktiv vakt utover kl 16

Øre-nese-hals 7,0          6,5          x x redusert aktiv tid helger LIS, noe aktivt tid O

Øyesykdommer 11,0         6,5          x x LIS aktiv til 21 hverdager, ellers en del aktiv tid

Psykiatri
52,0         25,0         x x vakt på flere steder, en del aktiv tid utover kl 16

Barne og ungdomspsykiatri 12,0         10,0         x x vakt på flere steder, noe aktiv vakt utover kl 16

Annet - Revmatologi x x en del aktiv tid utover kl 16

Annet - Røntgen
x x x

Røntgen, flere vaktskikt, en del aktiv vakt utover 

kl 16

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 367,5       217,5       4      25    2       29    6      -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.4.4 Orkdal 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 4,0          -          x aktiv til 20, helger 8 t aktiv

Barn

Blod

Endokrinologi

Fordøyelse

Fys. medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 2,0          -          x Fødeavd vedtatt nedlagt i 12

Gastrokirurgi 1,0          -          

Generell indremedisin 2,0          7,0          x

Geriatri

Generell kirurgi 1,0          2,0          x x

Hjerte 4,0          -          x

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon

Karkirurgi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge

Nevrokirurgi

Nevrologi

Nyre

Ortopedisk kirurgi 4,0          1,0          x aktiv til 20, helger 14 t aktiv

Onkologi

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 1,0          -          

Øre-nese-hals

Øyesykdommer

Psykiatri

Barne og ungdomspsykiatri

Annet - Revmatologi

Annet - Røntgen x Røntgen noe aktiv tid

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 19,0         10,0         -   -   1       7      -   -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.4.5 Kristiansund 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 4,0          1,0          x noe utvidet aktiv

Barn 4,0          1,0          x x noe utvidet aktiv

Blod 1,0          -          

Endokrinologi

Fordøyelse 1,0          -          

Fys. medisin og rehabilitering 1,0          -          

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 4,0          1,0          x x noe utvidet aktiv

Gastrokirurgi 1,0          -          

Generell indremedisin 1,0          6,0          x x x turnus tilstede, ellers noe utvidet aktiv

Geriatri 2,0          -          

Generell kirurgi
1,0          2,0          x x x

turnus til stede, ellers noe utvidet aktiv, ikke 

helg

Hjerte 2,0          -          

Hud- og veneriske sykdommer 1,0          -          

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon

Karkirurgi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge 1,0          -          

Nevrokirurgi

Nevrologi

Nyre 1,0          -          

Ortopedisk kirurgi 4,0          3,0          x x noe utvidet aktiv

Onkologi

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 2,0          1,0          

Øre-nese-hals 1,0          -          

Øyesykdommer

Psykiatri 3,0          2,0          

Barne og ungdomspsykiatri 2,0          4,0          

Annet - Revmatologi

Annet - Røntgen

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 37,0         21,0         -   -   2       6      5      -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.4.6 Molde 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 6,0          3,0          x x x Ett skikt, o bakvakt når asslege har vakt

Barn 1,0          1,0          x ikke full turnus, få barneleger

Blod 1,0          -          

Endokrinologi 1,0          -          

Fordøyelse 2,0          -          

Fys. medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5,0          1,0          x x noe aktiv tid

Gastrokirurgi 3,0          -          

Generell indremedisin 2,0          8,0          x x x turnus tilstede, asslege til 10

Geriatri 1,0          

Generell kirurgi 1,0          5,0          x x x Turnus tilstede

Hjerte 2,0          

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon 1,0          

Karkirurgi 1,0          

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge 2,0          1,0          

Nevrokirurgi

Nevrologi 4,0          6,0          x x noe aktiv tid

Nyre

Ortopedisk kirurgi 2,0          2,0          x ikke helg

Onkologi

Plastiskkirurgi 1,0          

Thoraxkirurgi

Urologi

Øre-nese-hals 3,0          3,0          x x noe aktiv tid

Øyesykdommer 4,0          2,0          x x noe aktiv tid

Psykiatri 19,0         13,0         x x x noe aktiv tid, turnes felles vop og bup

Barne og ungdomspsykiatri 6,0          4,0          x x x noe aktiv tid, turnus felles vop og bup

Annet - Revmatologi

Annet - Røntgen

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 68,0         49,0         1      3      2       10    7      2       -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.4.7 Ålesund 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 15,0         6,0          x x Utvidet aktiv vakt med 4 t

Barn 9,0          7,0          x x

Blod 1,0          -          

Endokrinologi 1,0          -          

Fordøyelse 6,0          -          

Fys. medisin og rehabilitering 6,0          3,0          generell beredskap

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 7,0          6,0          x x Aktiv til 18, i helger 0830-15

Gastrokirurgi 4,0          1,0          

Generell indremedisin -          11,0         x x x O aktiv til 21, helg 8-16

Geriatri 2,0          1,0          

Generell kirurgi
-          6,0          x x x

Felles turnus med ortopedi, o aktiv til 1845, 

helger 0730-15 l og 09-15 s

Hjerte 5,0          1,0          

Hud- og veneriske sykdommer 3,0          -          Ingen vakt

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon 1,0          1,0          

Karkirurgi 1,0          -          

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer x man-tors, ellers beredskap

Lunge 1,0          -          

Nevrokirurgi

Nevrologi 2,0          -          Ingen vakt

Nyre 3,0          -          

Ortopedisk kirurgi
7,0          6,0          x x x

Felles turnus med gen.kir, aktiv til 21, i helger 

7.30-19 l og 9-18 s

Onkologi 7,0          4,0          

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 3,0          1,0          

Øre-nese-hals 3,0          3,0          x x aktiv 5 t i helg, 

Øyesykdommer 5,0          2,0          x x LIS v 2 ggr i uken, aktiv til 17, helger 5 t

Psykiatri 15,0         13,0         

Barne og ungdomspsykiatri 5,0          7,0          

Annet - Revmatologi Revmatologi - ingen vakt

Annet - Røntgen

x x

Felles vakt med Volda. LIS aktiv til 21, 

Overleger 3 t aktiv hverdager, aktiv del i 

helgene.

Annet - Kreft x x Kreft - akt til 20, helg 10-15 

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 112,0       79,0         -   6      3       11    4      -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

Tilstedevakt
LIS 

stillinger
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12.4.8 Volda 

 
  

Over-

lege
LIS Andre

Over-

lege
LIS Andre

Arbeidsmedisin

Anestesiologi 4,0          -          

Barn 1,0          

Blod 1,0          

Endokrinologi

Fordøyelse 2,0          

Fys. medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 3,0          1,0          x Aktiv til 17

Gastrokirurgi

Generell indremedisin 1,0          1,0          x Turnus felles m/kir 22-08

Geriatri 1,0          1,0          

Generell kirurgi 2,0          1,0          x x ikke helg, aktiv 17-20 hverdager

Hjerte 1,0          -          

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Infeksjon

Karkirurgi

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Lunge 1,0          -          

Nevrokirurgi

Nevrologi

Nyre 1,0          -          

Ortopedisk kirurgi 3,0          1,0          x x aktiv 17-20, helg 12 t

Onkologi

Plastiskkirurgi

Thoraxkirurgi

Urologi 2,0          -          

Øre-nese-hals

Øyesykdommer

Psykiatri 3,0          2,0          

Barne og ungdomspsykiatri 1,0          -          

Annet - Revmatologi

Annet - Røntgen
x x

Felles vaktsystem med Ålesund. Vakt i V 

fram til kl 22 hverdager

Annet - Kreft

Annet - Vaktelegeenhet

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Andre (Spesifiser i merknadsfelt)

Samlet 27,0         7,0          -   -   1       4      3      -    -       

Bakvakt
Ambul. 

tilbud?
Merknader

Vaktordninger på avd.nivå med 

utgangspunkt i fagområde

Overlege-

stillinger

LIS 

stillinger

Tilstedevakt
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12.5 Opptaksområde med innbyggertall31 somatikk og psykisk helsevern 

Somatikk 
 (SSB) 

Postnr Sted Fylke Tilhørende HF Lokalsykehus 

2011 
Fremskr. 
SSB 2020 2030 

1622 Agdenes Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          1 745           1 756           1 817  

1547 Aukra Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          3 249           3 579           3 914  

1576 Aure Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          3 523           3 584           3 618  

1554 Averøy Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          5 520           5 931           6 257  

1811 Bindal Nordland Helse Nord Namsos sykehus          1 592           1 419           1 278  

1627 Bjugn Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          4 570           4 669           4 785  

1551 Eide Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          3 438           3 679           3 930  

1749 Flatanger Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 109           1 042             973  

1748 Fosnes Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            653             589             542  

1717 Frosta Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 538           2 753           2 967  

1548 Fræna Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          9 324         10 089         10 858  

1620 Frøya Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 326           4 943           5 407  

1532 Giske Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          7 149           8 287           9 338  

1557 Gjemnes Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          2 582           2 508           2 470  

1742 Grong Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          2 357           2 398           2 468  

1571 Halsa Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          1 661           1 668           1 665  

1534 Haram Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          8 857           9 482           9 998  

1517 Hareid Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 932           5 803           6 383  

1612 Hemne Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 232           4 327           4 511  

1515 Herøy (M. og R.) Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          8 533           9 278           9 632  

1617 Hitra Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 340           5 116           5 653  

1644 Holtålen Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          2 048           2 085           2 100  

1743 Høylandet Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 270           1 281           1 282  

1729 
Inderøy (t.o.m. 
2011) Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          5 906           6 093           6 353  

1662 Klæbu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 894           6 965           8 131  

1505 Kristiansund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus        23 570         26 820         29 600  

1755 Leka Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            589             573             549  

1718 Leksvik Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          3 522           3 577           3 691  

1719 Levanger Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        18 741         20 470         22 109  

1738 Lierne Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 406           1 356           1 307  

1663 Malvik Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital        12 677         13 715         14 914  

1636 Meldal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          3 903           4 017           4 238  

1653 Melhus Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital        15 028         16 761         18 517  

1711 Meråker Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 503           2 554           2 657  

1545 Midsund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          1 968           2 097           2 224  

1648 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          6 015           6 590           7 233  

1502 Molde Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus        25 089         27 676         30 043  

1723 
Mosvik  (t.o.m. 
2011) Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus            811             725             658  

1725 Namdalseid Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 707           1 681           1 723  

                                                 
31 Kilde: SSB - Framskrevet folkemengde, etter region, alternativ, tid  og  statistikkvariabel (Tabell 08825: Framskrevet 
folkemengde, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K)). Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) 
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1703 Namsos Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus        12 906         14 001         14 993  

1740 Namsskogan Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            928             964             976  

1543 Nesset Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          2 988           2 938           2 938  

1524 Norddal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          1 761           1 726           1 715  

1751 Nærøy Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          4 999           4 986           5 012  

1634 Oppdal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          6 691           7 318           7 930  

1638 Orkdal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus        11 365         12 757         14 196  

1633 Osen Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 025             970             943  

1744 Overhalla Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          3 636           3 928           4 140  

1539 Rauma Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          7 400           7 629           7 881  

1635 Rennebu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          2 629           2 591           2 561  

1567 Rindal Møre og Romsdal St Olavs Hospital Orkdal sykehus          2 061           2 120           2 210  

1624 Rissa Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          6 543           6 914           7 385  

1632 Roan Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital            994             924             908  

1640 Røros Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 581           5 820           6 084  

1739 Røyrvik Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            499             461             418  

1514 Sande (M. og R.) Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          2 625           2 919           3 030  

1546 Sandøy Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          1 332           1 505           1 680  

1664 Selbu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          3 996           3 977           4 029  

1657 Skaun Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          6 756           7 919           9 158  

1529 Skodje Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 079           5 049           5 970  

1573 Smøla Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          2 137           2 119           2 087  

1613 Snillfjord Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus            992             948             930  

1736 Snåsa Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 172           2 119           2 122  

1702 Steinkjer Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        21 151         22 698         24 419  

1714 Stjørdal Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        21 659         24 913         28 325  

1526 Stordal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          1 022           1 088           1 154  

1525 Stranda Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 575           4 836           5 091  

1531 Sula Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          8 096           9 454         10 715  

1563 Sunndal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          7 267           7 554           7 836  

1566 Surnadal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Orkdal sykehus32          5 949           5 986           6 086  

1528 Sykkylven Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          7 662           8 201           8 636  

1560 Tingvoll Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          3 065           3 062           3 065  

1601 Trondheim Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital      173 486       200 656       223 717  

1665 Tydal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital            868             872             875  

1516 Ulstein Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          7 751         10 010         11 793  

1511 Vanylven Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          3 417           3 311           3 110  

1721 Verdal Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        14 334         15 533         16 704  

1724 Verran Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 609           2 315           2 216  

1535 Vestnes Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          6 504           6 743           6 996  

1750 Vikna Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          4 135           4 502           4 785  

1519 Volda Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          8 655           9 534         10 405  

1621 Ørland Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 133           5 453           5 771  

1523 Ørskog Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          2 120           2 269           2 385  

1520 Ørsta Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus        10 373         10 930         11 446  

1630 Åfjord Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          3 229           3 217           3 241  

1504 Ålesund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus        43 670         50 488         56 127  

  

                                                 
32 Surnadal kommune tilhører Kristiansund sykehus, men har ved en inkurie blitt lagt til Orkdal sykehus i analysene. Feilen ble 
oppdaget for sent til at analysematerialet kunne oppdateres 
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Psykisk helsevern 
        

Postnr Sted Fylke Tilhørende HF Lokalsykehus 

2011 
Fremskr. 
SSB 2020 2030 

1622 Agdenes Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          1 745           1 756           1 817  

1547 Aukra Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          3 249           3 579           3 914  

1576 Aure Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          3 523           3 584           3 618  

1554 Averøy Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          5 520           5 931           6 257  

1811 Bindal Nordland Helse Nord Namsos sykehus          1 592           1 419           1 278  

1627 Bjugn Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          4 570           4 669           4 785  

1551 Eide Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          3 438           3 679           3 930  

1749 Flatanger Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 109           1 042             973  

1748 Fosnes Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            653             589             542  

1717 Frosta Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 538           2 753           2 967  

1548 Fræna Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          9 324         10 089         10 858  

1620 Frøya Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 326           4 943           5 407  

1532 Giske Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          7 149           8 287           9 338  

1557 Gjemnes Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          2 582           2 508           2 470  

1742 Grong Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          2 357           2 398           2 468  

1571 Halsa Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          1 661           1 668           1 665  

1534 Haram Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          8 857           9 482           9 998  

1517 Hareid Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 932           5 803           6 383  

1612 Hemne Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 232           4 327           4 511  

1515 Herøy (M. og R.) Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          8 533           9 278           9 632  

1617 Hitra Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          4 340           5 116           5 653  

1644 Holtålen Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          2 048           2 085           2 100  

1743 Høylandet Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 270           1 281           1 282  

1729 Inderøy (t.o.m. 2011) Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          5 906           6 093           6 353  

1662 Klæbu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 894           6 965           8 131  

1505 Kristiansund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus        23 570         26 820         29 600  

1755 Leka Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            589             573             549  

1718 Leksvik Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          3 522           3 577           3 691  

1719 Levanger Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        18 741         20 470         22 109  

1738 Lierne Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 406           1 356           1 307  

1663 Malvik Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital        12 677         13 715         14 914  

1636 Meldal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          3 903           4 017           4 238  

1653 Melhus Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital        15 028         16 761         18 517  

1711 Meråker Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 503           2 554           2 657  

1545 Midsund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          1 968           2 097           2 224  

1648 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          6 015           6 590           7 233  

1502 Molde Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus        25 089         27 676         30 043  

1723 Mosvik  (t.o.m. 2011) Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus            811             725             658  

1725 Namdalseid Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 707           1 681           1 723  

1703 Namsos Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus        12 906         14 001         14 993  

1740 Namsskogan Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            928             964             976  

1543 Nesset Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          2 988           2 938           2 938  

1524 Norddal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          1 761           1 726           1 715  

1751 Nærøy Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          4 999           4 986           5 012  

1634 Oppdal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          6 691           7 318           7 930  

1638 Orkdal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus        11 365         12 757         14 196  

1633 Osen Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          1 025             970             943  
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1744 Overhalla Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          3 636           3 928           4 140  

1539 Rauma Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          7 400           7 629           7 881  

1635 Rennebu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          2 629           2 591           2 561  

1567 Rindal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Orkdal sykehus          2 061           2 120           2 210  

1624 Rissa Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          6 543           6 914           7 385  

1632 Roan Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital            994             924             908  

1640 Røros Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 581           5 820           6 084  

1739 Røyrvik Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus            499             461             418  

1514 Sande (M. og R.) Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          2 625           2 919           3 030  

1546 Sandøy Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          1 332           1 505           1 680  

1664 Selbu Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          3 996           3 977           4 029  

1657 Skaun Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus          6 756           7 919           9 158  

1529 Skodje Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 079           5 049           5 970  

1573 Smøla Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          2 137           2 119           2 087  

1613 Snillfjord Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF Orkdal sykehus            992             948             930  

1736 Snåsa Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 172           2 119           2 122  

1702 Steinkjer Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        21 151         22 698         24 419  

1714 Stjørdal Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        21 659         24 913         28 325  

1526 Stordal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          1 022           1 088           1 154  

1525 Stranda Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          4 575           4 836           5 091  

1531 Sula Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          8 096           9 454         10 715  

1563 Sunndal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          7 267           7 554           7 836  

1566 Surnadal Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Orkdal sykehus33          5 949           5 986           6 086  

1528 Sykkylven Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          7 662           8 201           8 636  

1560 Tingvoll Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Kristiansund sykehus          3 065           3 062           3 065  

1601 Trondheim Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital      173 486       200 656       223 717  

1665 Tydal Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital            868             872             875  

1516 Ulstein Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          7 751         10 010         11 793  

1511 Vanylven Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          3 417           3 311           3 110  

1721 Verdal Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus        14 334         15 533         16 704  

1724 Verran Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Levanger sykehus          2 609           2 315           2 216  

1535 Vestnes Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Molde sykehus          6 504           6 743           6 996  

1750 Vikna Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag Namsos sykehus          4 135           4 502           4 785  

1519 Volda Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus          8 655           9 534         10 405  

1621 Ørland Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          5 133           5 453           5 771  

1523 Ørskog Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus          2 120           2 269           2 385  

1520 Ørsta Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Volda Sykehus        10 373         10 930         11 446  

1630 Åfjord Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital          3 229           3 217           3 241  

1504 Ålesund Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus        43 670         50 488         56 127  
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